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Dragi prieteni ai naturii!
Sunteţi deja în clasa a 3-a. Cu această ocazie, 

manualul de Ştiinţele naturii vă felicită călduros şi vă 
invită la nişte lecţii nemaipomenit de interesante. În 
timpul vacanţei de vară voi v-aţi odihnit, iar el s-a pregătit 
să vă povestească multe lucruri noi şi folositoare despre 
diversitatea mediului ambiant.

Sperăm, că lecţiile de ştiinţele naturii vă sunt pe plac. 
Totodată, suntem conştienţi de pasiunea voastră faţă de 
computere, telefoane mobile şi alte aparate moderne. 
De aceea, scopul nostru este de a vă convinge că 
natura nu este mai puţin importantă pentru omenire 
decât progresele tehnologice. Omul şi natura sunt 
inseparabili. Numai prin cunoaşterea, înţelegerea şi 
respectarea legilor naturii putem trăi fericiţi în frumoasa 
noastră casă comună – planeta Pământ.

Nu uitaţi, că fiecare prieten adevărat al naturii tinde 
să devină şi cercetătorul ei. De aceea, nu vă fie frică să 
puneţi întrebări. Manualul de faţă vă va ajuta să găsiţi 
răspunsurile necesare.

În acest an de învăţământ vom începe să scriem 
împreună Cartea cunoştinţelor importante despre 
natură. La fiecare lecţie vom adăuga în ea câteva 
pagini noi.

Aşadar, începem o nouă călătorie în lumea 
miraculoasă a Naturii-Mamă!

Cu aleasă simpatie şi urări de a acumula cât mai 
multe cunoştinţe ce vă vor ajuta să trăiţi în armonie cu 
mediul înconjurător întreaga viaţă,

Prietenii voştri fideli –
 manualul „Ştiinţele naturii” şi Autorul lui
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AFLĂM LUCRURI NOI ÎMPREUNĂ CU 
MANUALUL DE ŞTIINŢELE NATURII

CUPRINs
Introducere: 
CUM OMUL PERCEPE NATURA?

TEMA I: 
APA

TEMA II: 
AERUL

TEMA III: 
ROCILE sEDIMENTARE. 

TEMA IV: 
sOARELE – sURsĂ DE ENERgIE 
PE PĂMâNT

TEMA V:
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TEMA VI: 
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INTRODUCERE
	    CUM OMUL PERCEPE NATURA?
	 Veţi afla despre diversitatea naturii şi metodele de percepere 

a ei de către om.
Amintiţi-vă! Ce ţine de natura moartă şi cine – de natura 

vie? Cum credeţi, ceea ce a făcut omul cu mâinile lui poate fi 
numit natură?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri                                                                   
Priviţi cu atenţie tabloul „Pomul vieţii” şi alcătuiţi un discurs 
despre diversitatea naturii.
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Priviţi şi povestiţi! Folosind fotografiile din primele pagini ale 
acestui manual, demonstraţi că natura se distinge prin diversitate.

Oamenii au căutat întotdeauna modalităţi de a percepe 
natura. Cea mai veche metodă de studiere a naturii vii şi moarte 
sunt observările. În a face observări pe om îl ajută organele 
de simţ: ochii (văzul), urechile (auzul), nasul (mirosul), gura 
(gustul) şi pielea (simţul tactil).

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Povestiţi ce fel de observări asupra schimbărilor din natură 

în diferite anotimpuri aţi efectuat în clasa a 2-a? Сe fenomene 
naturale aţi observat în perioada vacanţei de vară? Vă place 
să faceţi observări în natură?

Priviţi! Ce instrumente folosesc savanţii în studierea celor mai 
mici corpuri şi organisme şi a stelelor sau planetelor îndepărtate?

Pe baza datelor obţinute în urma observaţiilor savanţii 
emit ipoteze care, la rândul lor, sunt verificate de numeroase 
cercetări. Cu ajutorul lor se studiază fenomenele naturii. 
Cercetările pot fi repetate în diferite condiţii. Datorită lor s-au 
făcut multe descoperiri ştiinţifice.

           Microscop Telescop

Particulă de sare şi fir de piper 
văzute prin microscop

Constelaţie văzută prin telescop
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Cercetarea este reproducerea fenomenelor naturale în 
diferite condiţii.

																																																																																													

O altă metodă importantă pentru perceperea naturii este 
măsurarea. Ce instrumente de măsurare cunoaşteţi?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Amintiţi-vă, ce măsurări putem efectua cu ajutorul 

instrumentelor prezentate mai sus. Ce fel de măsurări puteţi 
efectua singuri?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Natura se distinge prin diversitatea ei.
 • Metodele de percepere a naturii sunt: observările, 
cercetările şi măsurările.

  Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1.	Daţi exemple de diverse plante, animale şi ciuperci.
2.	Ce puteţi cerceta cu ajutorul microscopului şi a telescopului?
3.	Ce metode de percepere a naturii cunoaşteţi? Numiţi-le.
4.	De ce trebuie studiată lumea naturii vii şi naturii moarte?
5. Imaginaţi-vă că participaţi împreună cu prietenii la proiectul 
„Echipează planeta noastră”. Explicaţi sensul expresiei 
„Planeta Pământ – casa noastră comună”.

Umbra 
gnomonului 
ajută la 
determinarea 
părţii de nord a 
terenului.



APA

Despre caracteristicile şi tainele apei 
ne vor povesti prietenii noştri 

Cărăselul Auriu şi peştişorul-călător Nemo.

VOI:    
 veţi afla unde se conţine apa în natură;

denumirile oceanelor;
proprietăţile apei;

 veţi înţelege cum se repartizează rezervele de apă 
potabilă pe Pământ; importanţa studierii proprietăţilor 

apei pentru necesităţile omului;
 veţi putea explica importanţa apei pentru existenţa 

vieţii pe Pământ; 
să daţi exemple de întrebuinţare a apei în viaţa de zi cu zi;

 veţi folosi în viaţă cunoştinţele despre 
caracteristicile apei şi modalităţile de ocrotire a ei.

VEŢI ÎNVĂŢA:
 să cercetaţi caracteristicile apei potabile şi a celei de mare;

 să găsiţi pe hartă mările şi oceanele.

TEMA I:  
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	 Lecţia 2. CE CArACTErISTICI NEObIŞNUITE 
ArE APA ObIŞNUITă?

	 Veţi afla despre transformările şi alte taine ale apei.
Amintiţi-vă! Numiţi caracteristicile apei pe care le cunoaşteţi deja.
Prietenii noştri, Cărăselul Auriu şi peştişorul Nemo ne 

povestesc despre caracteristicile neobişnuite ale apei:
– E greu de crezut că apa obişnuită e plină de 

mistere. Însă, această substanţă naturală ascunde 
în ea o mulţime de taine.

 _____________________________ Aflăm sensul cuvântului
substanţa – materialul din care sunt compuse corpurile. 
Pe planeta noastră, apa se poate afla în trei stări: solidă 

(gheaţa), lichidă (apa propriu zisă) şi gazoasă (aburii). Ea trece 
uşor dintr-o stare în alta.

Priviţi şi povestiţi, în ce condiţii au loc transformările apei.

Gheaţa trece din stare solidă în stare lichidă. Topirea ei se 
produce la temperatura de 0 grade. Trecerea apei din stare 
lichidă în stare gazoasă se numeşte evaporare. Când aburii 
se răcesc, ei devin iarăşi lichid. Dacă punem apa la foc, la 
temperatura de 100 grade ea începe să fiarbă.

Amintiţi-vă! În ce condiţii putem transforma apa în gheaţă 
şi în aburi?
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gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Petro Levcenko. râu de iarnă

În ce stări ne este redată apa în acest tablou?
Peştişorul Nemo continuă să povestească:
– Încă o taină a apei este aceea, că în stare 

solidă ea este mai uşoară decât în stare lichidă. 
Cu alte cuvinte, gheaţa este mai uşoară decât apa. Această 
caracteristică are o însemnătate deosebită pentru viaţa din 
natură. Iarna, gheaţa rămâne la suprafaţa rezervoarelor, astfel 
vieţuitoarele lor sunt protejate de hipotermie. Dacă gheaţa ar 
fi mai grea decât apa, ea s-ar fi lăsat la fundul rezervoarelor. 
Astfel, ele s-ar fi transformat într-un masiv de gheaţă, care n-ar 
dovedi să se topească nici chiar vara. Cu timpul, vieţuitoarele 
lor ar fi dispărut.
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Încercaţi să dizolvaţi în apă diferite substanţe şi observaţi 
care dintre ele se dizolvă şi care – nu.

1.	Zahăr, sare, sodă (carbonat de Sodiu).	

2.	Nisip, argilă, făină. 

3.	Ulei, unt.	

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Apa poate dizolva diverse substanţe. În asemenea cazuri 
se formează amestecurile.

																																																																																													

Cărăselul Auriu completează:
– Aerul deasemenea se dizolvă în apă. Cu el respiră 

organismele care locuiesc în rezervoare.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • Pe Pământ, apa poate fi întâlnită în trei stări: solidă, 
lichidă şi gazoasă.

 • Temperatura topirii gheţii – 0 grade, fierberea apei – + 
100 grade. gheaţa este mai uşoară decât apa.

 • Apa dizolvă diverse substanţe. 

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1.	Numiţi caracteristicile apei.
2. Explicaţi, de ce gheaţa pluteşte la suprafaţa rezervoarelor.
3.	Ce soluţii apoase folosiţi în fiecare zi? Numiţi-le.
4. Cu ce respiră organismele acvatice?
5. De ce apa are o mare însemnătate pentru viaţa pe Pământ? 
Argumentaţi-vă răspunsul.

Cercetări de laborator
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	 Lecţia 3. UNDE PE PĂMâNT                 
sE CONŢINE APĂ?

	 Veţi afla mai multe despre repartizarea apei pe planeta noastră.
Amintiţi-vă! În ce loc din natură putem vedea apă?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce este comun în peisajele 

de mai jos? Numiţi rezervoarele din ţinutul vostru.
Judecaţi! Sunt oare condiţii favorabile pentru viaţă în locurile 

unde este puţină apă? 

Apa asigură condiţii favorabile pentru viaţa plantelor, animalelor 
şi a omului pe Pământ. Ea se conţine nu numai în rezervoare, ci şi 
în aer şi chiar în pământ.

Peştişorul-călător Nemo remarcă:
– Ce ne-am face oare noi, peştii, fără apă? Apropo! 

Majoritatea organismelor existente pe Pământ trăiesc 
anume în apă.		
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Toate organismele vii sunt compuse din diverse substanţe, 
însă apă în ele este cel mai mult.

Priviţi şi comparaţi! Câtă apă conţin organismele meduzei, 
omului şi a castravetelui?	

Întrebare pentru cei curioşi: de ce se spune că apa este 
„leagănul” vieţii?

Cărăselul Auriu se interesează: 
– Ce înseamnă Oceanul Planetar şi din câte părţi el 

se compune?
Răspunde peştişorul Nemo:
– În trecut toţi credeau că pe Pământ 

există doar un singur Ocean-mare. În prezent noi îl 
numim Oceanul Planetar. El se împarte în patru părţi, numite 
oceane.

Meduză Castravete Om

Indian

Liniştit (Pacific) Atlantic

           Îngheţat 
           de Nord
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În componenţa oceanelor intră mările.
Mările şi oceanele sunt unite în Oceanul Planetar unitar prin 

strâmtori. Acest fapt le oferă navigatorilor să efectueze călătorii 
în jurul lumii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii construiau 
corăbii şi dezvoltau transportul maritim.

Judecaţi! De ce se spune că Oceanul Planetar uneşte 
omenirea? Cum vă închipuiţi un muzeu al Oceanului Planetar?

Proiect de muzeu al Oceanului Planetar	 

 ________________________________________  Explicaţi proverbul
Marea are multă apă pentru că nimeni n-o bea.

Judecaţi! Prin ce se deosebeşte apa de mare de cea din 
râuri ori izvoare?

În apa de mare sunt dizolvate o mulţime de săruri. Ea este 
sărată la gust şi dăunează sănătăţii omului.

În apa din râuri sau izvoare este cu mult mai puţină sare. 
Ea se numeşte apă dulce şi oamenii o pot bea fără a-şi aduce 
daune sănătăţii.

Peştişorul Nemo este curios:
– De ce navigatorii îşi fac rezerve de apă dulce 

pentru călătoriile lor pe mare?
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Majoritatea apei de pe Pământ este sărată.

																																																																																													

Cărăselul Auriu îi informează pe cei curioşi:
– Dacă ne-am închipui că toată apa de pe Pământ 

ar încăpea în 100 căldări, doar trei dintre ele vor fi cu 
apă dulce.

Explicaţi! De ce trebuie să folosim cu mare atenţie fiecare 
picătură de apă?

Prin paginile Сărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • Pe Pământ apa se găseşte în Oceanul Planetar, 
rezervoarele cu apă dulce, în aer şi în pământ.

 • Apa intră în componenţa plantelor, animalelor şi a altor 
organisme.

 • Apa de mare este sărată. Pe Pământ este foarte puţină 
apă potabilă. Datoria noastră este s-o păstrăm curată.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1.	Care este substanţa predominantă în componenţa plantelor, 
animalelor şi a omului?	
2. Unde pe Pământ se află apa dulce şi unde – cea sărată?
3.	Numiţi părţile Oceanului Planetar.
4.	De ce se spune: „Unde este apă – este viaţă”? Alcătuiţi un 
discurs pe tema: „Muzeul apei”.
5. Proiectul „Echipează planeta noastră”. Cum planificaţi să 
păstraţi rezervele de apă dulce din localitatea voastră?

Apă sărată
Apă dulce



	 Lecţia 4. CUM DE GăSIT PE hArTă 
PărţILE OCEANULUI PLANETAr?

	 Veţi afla despre imaginea rezervoarelor pe hărţi.
Amintiţi-vă! Cu ce culoare sunt marcate spaţiile de apă pe 

glob şi pe hartă?

Cărăselul Auriu recomandă:
– Dacă vreţi să aflaţi unde se află pe Pământ mările 

şi oceanele, analizaţi harta – imaginea micşorată a 
suprafeţei terestre.

Pentru „a fi prieteni” cu harta, trebuie 
să respectaţi anumite reguli!

1.	Situaţi-vă lângă hartă astfel, încât să 
n-o acoperiţi cu corpul vostru. 
2.	Arătaţi obiectele de pe hartă cu 
ajutorul arătătorului.	
3.	Să nu arătaţi denumirile obiectelor, ci locul situării lor, 
purtând arătătorul pe liniile ţărmurilor oceanelor şi mărilor, pe 
limitele munţilor şi pe frontierele ţărilor.
4.	Când arătaţi pe hartă un anumit obiect, povestiţi ceva despre el.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce reguli de „prietenie” cu harta cunoaşteţi?
2. Arătaţi pe hartă ţara noastră.
3. Numiţi şi arătaţi oceanele.
4.	Arătaţi pe hartă mările Ucrainei.	
5. Întrebaţi-i pe părinţi în ce împrejurări s-au folosit de hartă pe 
parcursul vieţii.	
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	 Lecţia 5. CE IMPOrTANţă ArE APA           
ÎN VIAţA OMULUI?

	 Veţi afla despre faptul cum întrebuinţează omul apa.
Amintiţi-vă! Ce fel de apă poate întrebuinţa omul?
Aflaţi!  De unde vine apa în locuinţa voastră?

Cărăselul Auriu ne reaminteşte:
– Fără apă, viaţa omului este imposibilă. Ea este 

necesară pentru potolirea setei, pentru pregătirea 
mâncării, pentru păstrarea curăţeniei, pentru cultivarea 
plantelor şi creşterea animalelor domestice.

 __________________________________________Lucrăm în grupuri
Alcătuiţi un discurs despre întrebuinţarea apei.

	

Apa pentru viaţă
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Priviţi! Împreună cu părinţii, încercaţi să constataţi câtă apă 
consumă familia voastră în 24 ore.

Consumul de apă în familia modernă

Încă din timpurile străvechi, toată activitatea gospodărească 
a omului e legată de apă. De aceea, oraşele şi satele se 
întemeiau doar acolo unde erau rezerve de apă potabilă. râurile 
şi alte rezervoare erau mijloace de comunicaţie între vecini. 
Pescuitul este una dintre cele mai vechi ocupaţii ale omului.

Foarte multă apă se consumă în întreprinderi. De exemplu, 
pentru fabricarea a 1 kg hârtie e nevoie de aproximativ 25 litri 
apă.

În apropierea rezervoarelor sunt foarte multe locuri frumoase 
pentru odihnă. Apa şi fenomenele naturale legate de ea sunt 
izvor nesecat de frumuseţe şi inspiraţie pentru oameni.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Oamenii folosesc apa dulce pentru necesităţile lor de uz 
casnic, în gospodărie şi în industrie. 

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă	

1. Povestiţi cum veţi folosi apa astăzi.
2.	De ce apa este numită „marele sanitar”?
3. Pentru ce foloseşte omul apa în activitatea agricolă?	
4. Cum înţelegeţi expresia: „Rezervoarele – mijloace de comunicaţie”?
5.	Explicaţi expresia populară: „Regina apă”. 

Прибирання

Ванна, душ, умивання

Прання

Миття посуду

Приготування їжі

Інше

Curăţenie

baie, duş
Spălare haine
Spălare veselă
Pregătire bucate
Alte necesităţi
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	 Lecţia 6. CUM DE OCrOTIT COMOArA Fără 
PrEţ A PăMâNTULUI – APA?

	 Veţi afla ce factori ameninţă „sănătatea” rezervoarelor. 
Amintiţi-vă! Unde pe Pământ se conţine apă?
Judecaţi şi demonstraţi, că apa şi rezervoarele deţin de 

resursele naturale a fiecărei ţări în parte.
Folosindu-se de resursele naturale ale pământului, în special 

de apă şi rezervoare, oamenii, din păcate, le poluează cu 
diferite emisii dăunătoare. Acest fapt pune în pericol sănătatea 
atât a izvoarelor mici, cât şi a râurilor mari, lacurilor şi chiar 
a întregului Ocean Planetar. În rezervoare nimeresc diferite 
substanţe toxice extrem de dăunătoare, deşeuri industriale 
etc. Un pericol aparte pentru ocean îl constituie deversările 
constante de petrol din timpul extracţiei şi transportării lui. În 
afară de toate aceste pericole, rezervoarele sunt ameninţate 
de apele uzate menajere din oraşe şi alte localităţi.

Priviţi şi comparaţi! Alcătuiţi un discurs, folosind fotografiile 
de mai jos.

Peştişorul Nemo adaugă:
– Algele, diferite animale şi organismele acvatice 

microscopice filtrează apa. De aceea ele sunt 
numite „sanitarii” rezervoarelor.

Prin urmare, Natura-Mamă singură are grijă de 
păstrarea curăţeniei apei. Omul, însă, trebuie s-o ajute!
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Cărăselul Auriu ne aminteşte:
– Dacă apa picură mereu din robinet, în decursul 

unei zile veţi pierde 10 litri de apă. Păstraţi apa!
Cercetări: în ce situaţii omul consumă fără folos apa 

dulce? Daţi exemple din viaţa de zi cu zi. 

Din cauza poluării rezervoarelor suferă nu numai natura, ci şi 
omul. Consumul de apă murdară pricinuieşte apariţia multor boli.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Judecaţi şi povestiţi de ce sănătatea omului depinde de 

curăţenia apei.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Având grijă de curăţenia apei, oamenii trebuie să evite 
poluarea ei cu emisii dăunătoare.

 • Fiecare om trebuie să folosească cu chibzuinţă apa 
dulce (potabilă).

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Care substanţe sunt periculoase pentru „sănătatea” 
rezervoarelor? Daţi exemple.

2. De ce nu se poate de spălat maşina pe malul râului sau 
lacului?

3. Explicaţi, cum organismele acvatice ajută la păstrarea 
curăţeniei rezervoarelor.

4. Cum poate fi economisită apa la spălarea veselei sau a 
dinţilor?

5. De ce păstrarea curăţeniei 
apei determină viitorul fiecărui om? 
Exprimaţi-vă părerea.
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	 Lecţia 7. ÎNTrEbăM NATUrA-MAMă:               
APA ESTE DISTrUGăTOr              
SAU SALVATOr?

	 Veţi afla ce sarcină îndeplineşte apa în natură.
Amintiţi-vă! Ce aţi aflat nou despre apă?
Judecaţi! Oare apa aduce întotdeauna numai folos?
Priviţi imaginile unde este reprezentat dezastrul pe care-l 

poate cauza apa. Ea are o enormă putere distrugătoare.

Cărăselul Auriu povesteşte:
Primăvara, după topirea zăpezilor, are loc creşterea 

semnificativă a nivelului apei care se numeşte inundaţie 
sau potop. Aversele aduc deasemenea mari daune. În 
urma lor se formează rigole (şanţuri în sol).

Valurile mărilor şi ale râurilor distrug mereu malurile. Ele 
erodează până şi rocile sedimentare dure. Stâncile costiere 
se distrug treptat şi cad în apă. ţărmurile îşi schimbă mereu 
forma. Dacă localităţile (oraşele ori satele) sunt situate pe 
ţărm, ele se află într-un continuu pericol. După cum se spune, 
ele „alunecă” în apă. De aceea, asemenea maluri au nevoie 
de întărire specială.

Oraş după aversă Inundaţie de primăvară
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	gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Ce fenomen al naturii este reprezentat în tablourile   
pictorilor Artemii Mişcerskii şi Volodymyr Tytarenko?

râurile de munte îşi fac drum printre stânci şi formează fisuri 
(crăpături). Fluxurile de apă se infiltrează prin piatră şi dizolvă 
unele roci. Astfel se creează goluri care se numesc peşteri. 

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Discutaţi: când apa devine „salvator”?
Folosiţi cuvintele ajutătoare: apă potabilă, sete, curăţenie, 

roadă, animale, plante, foame, mediul ambiant, incendiu, 
pădure, câmp, grădină, ploaie.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
   1. Daţi exemple de putere distrugătoare a apei.

2. Aflaţi când şi cum se formează rigolele (după ajutor vă 
puteţi adresa în „biroul de informaţii al Naturii-Mamă”).

3. Întrebaţii pe cei maturi dacă au loc inundaţii în localitatea 
voastră şi ce daune pot aduce ele.

4. Daţi exemple de putere folositoare a apei.
   5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Unde şi cum putem 
întrebuinţa puterea folositoare a apei?	



24

	 Lecţia 8. VErIFICAţI CUM PUTEţI FOLOSI 
CUNOŞTINţELE ObţINUTE            
DESPrE APă.

Prietenii noştri, peştişorii Cărăselul Auriu şi 
Nemo promit:

— Dacă veţi răspunde corect la toate întrebările şi veţi 
îndeplini corect sarcinile, nu numai că veţi primi o notă bună, 
ci şi veţi demonstra că sunteţi capabili să aplicaţi cunoştinţele 
voastre despre apă.

1. La ce temperatură apa din ceainic începe să 
fiarbă? Ce fenomen putem urmări în acest caz? 
Explicaţi.

2. La ce temperatură a aerului zăpada din lo-
calitatea voastră începe să se topească? 
Exprimaţi-vă părerea şi verificaţi-o, urmărind 
fenomenul pe parcursul anului.

3. Amintiţi-vă şi numiţi proprietăţile apei. Cum 
credeţi, poate fi dobândită apa potabilă pe o 
insulă unde nu-s izvoare de apă dulce? (După 
ajutor vă puteţi adresa în „Biroul de informaţii al 
Naturii-Mamă”.

Explicaţi, pentru ce omul transformă apa de 
mare în apă dulce. 

4. Unde se află rezervele de apă dulce în ţinutul 
vostru? Povestiţi, aducând exemple.

5. Discutaţi în clasă următoarea situaţie: ce se 
va întâmpla cu planeta noastră, dacă oamenii vor 
polua rezervoarele?

Alcătuiţi un plan de acţiuni utile, datorită căruia 
veţi putea economisi împreună cu familia voastră 
cât mai multă apă dulce.
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CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în 
aceste fotografii, folosind cunoştinţele despre 

apă obţinute la lecţiile de Ştiinţele naturii.
  Ce v-a plăcut mai mult?
  Ce v-a uimit sau v-a surprins?
  Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?
  Care dintre ele vă vor fi folositoare în viitor?



AERUL

Vă salută o fetiţă şi un băieţel neobişnuiţi – dragonii-zburători. 
Ei vă vor povesti de ce aerul este necesar fiecărei fiinţe.

VOI:
 veţi ştie componenţa aerului şi proprietăţile lui;

 veţi înţelege cum aerul conduce căldura;
de ce el se mişcă;

importanţa cunoştinţelor despre aer în viaţa omului;
 veţi putea explica însemnătatea oxigenului pentru 

natura vie;
 veţi folosi în viaţă cunoştinţele despre proprietăţile 

aerului (conductivitate termică, elasticitate, dilatare la 
încălzire) şi despre protecţia de poluare a lui.

VEŢI ÎNVĂŢA:
 Să cercetaţi curăţenia aerului

TEMA II:
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	 Lecţia 9. CE PrOPrIETăţI                          
ArE AErUL?

	 Veţi afla despre „veşmântul” de aer al Pământului.
Amintiţi-vă! Cum poate fi dovedită existenţa aerului în jurul 

nostru? Ce proprietăţi ale aerului cunoaşteţi?

Incolor

Transparent

N-are miros şi 
gust

Se află în stare 
gazoasă

Ocupă orice 
spaţiu

Unde v-aţi afla voi, prietenii voştri sau alţi oameni: în metroul 
de sub pământ, în avionul din înălţimi sau în parc – peste tot ne 
înconjoară aerul. Noi nu-l vedem deoarece el este transparent.

Învelişul gros de aer acoperă întreaga noastră planetă. Acest 
strat este numit „veşmântul” de aer al Pământului, pentru că el 
îl apără de radiaţii cosmice, îl ajută să păstreze căldura.

Datorită aerului, planeta noastră este văzută din cosmos ca 
o sferă albastră-deschisă de o frumuseţe rară.
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gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Judecaţi! De ce astronauţii care ies în spaţiul deschis şi scafandrii 

care se lasă la fundul mării sunt nevoiţi să îmbrace echipament special?
Un sfat de la dragonii zburători:
Spaţiul cosmic este lipsit de aer, iar aerul dizolvat 

în apă omul nu-l poate folosi pentru respiraţie.
Ştim deja că aerul ocupă un anumit spaţiu. Acum 

să aflăm despre alte propietăţi ale lui.

Olexii Leonov
Andrii Sokolov.
Oameni în cosmos

Igor Bilousov.
În spaţiul subacvatic
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sTUDIEREA PROPIETĂŢILOR AERULUI
Aerul este mai uşor decât 

apa.

De ce un balon umplut cu 
aer nu se la să la fund?

Aerul este elastic şi 
are capacitatea de a se 

comprima.

De ce mingea sare după 
ce a fost lovită?

Dragonul zburător explică:
– Cum credeţi, de ce mingea sare? Când mingea 

este lovită de podea sau pământ, aerul ce se conţine 
în ea imediat se comprimă. Însă, deoarece el este 
elastic, pe loc se dilată, ceea ce face ca mingea să 
sară în urma loviturii.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură

 • Aerul ocupă un anumit spaţiu, este mai uşor decât apa, 
transparent, elastic şi are capacitatea de a se comprima.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Descrieţi aerul, conform proprietăţilor lui.
2. Demonstraţi că pe noi ne înconjoară un spaţiu de aer.
3. De ce jucăriile umplute cu aer nu cad la fundul apei?
4. De ce mingea sare?
5. Explicaţi, de ce aerul este numit „veşmântul” invizibil al 

Pământului.

Cercetări de laborator
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	 Lecţia 10. CArE ESTE COMPONENţA AErULUI?

	 Veţi afla despre relaţiile dintre viaţa de pe Pământ şi 
componenţa aerului.
Amintiţi-vă! Ce condiţii sunt necesare pentru viaţa organismelor?

Dragonii zburători propun să continuăm să 
cercetăm proprietăţile aerului.

La încălzire aerul se dilată, iar la răcire – se comprimă.

De ce în odaia încălzită balonul este mai mare? Ce se 
va întâmpla cu el dacă-l vom scoate afară la frig?

În care pahar apa se va 
răci mai repede?

Aerul este rău             
conductor termic.

sfat. Apa din paharul acoperit cu borcan va rămâne 
fierbinte mai mult timp. Aerul aflat între pereţii borcanului şi 
paharul cu apă fierbinte păstrează căldura.	

Cercetări de laborator
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Dragonul zburător întreabă:
– De ce zăpada este comparată cu o „plapumă” caldă, sub 

care nu îngheaţă plantele?
Zăpada conţine mult aer. El menţine căldura. Astfel, 

pământul nu se răceşte. Chiar în timpul celor mai aprige geruri, 
temperatura sub zăpadă nu scade mai puţin de + 5 grade. De 
aceea plantele se simt bine. Stratul de zăpadă de pe câmpuri, 
din grădini, livezi şi păduri este pentru plante precum haina 
de blană pentru oameni. Între firele blănii se află foarte mult 
aer. El păstrează foarte bine căldura corpului. Deşi afară e frig, 
omului îi este cald.

Judecaţi! De ce copiilor le este cald când e ger?
Dragonii zburători continuă discursul despre aer:
– Se dovedeşte că aerul nu este compus doar dintr-un singur 

gaz, ci dintr-un amestec de gaze.
Cel mai mult se conţine în aer gazul azot. Mai puţin – 

oxigenul şi foarte puţin – alte gaze, în special dioxidul de 
carbon, despre care veţi afla la lecţiile următoare.

Azot 
Oxigen
Dioxid de carbon şi alte gaze                                                                                                                  
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Aerul este un amestec de gaze.

																																																																																													

Un fapt interesant de la dragonii 
zburători.

Amestecul de gaze în aer n-a fost 
întotdeauna acelaşi. Când planeta noastră 
abia s-a format în spaţiul cosmic, pe ea nu 
exista viaţă. Pentru că în componenţa aerului nu era oxigen, 
necesar pentru respiraţia organismelor. Nu erau nici 
plantele verzi care-l produc.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Oamenii şi alte fiinţe vii, pentru existenţă, au nevoie de 
aer în care se conţine oxigen.

																																																																																													

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură	

 • La încălzire aerul se dilată, iar la răcire – se comprimă. 
Aerul este rău conductor termic.

 • Aerul este un amestec de gaze.
 • Pentru respiraţie, organismele au nevoie de oxigen, pe 
care-l produc plantele.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
    1. Cum influenţează asupra aerului schimbările temperaturii?

2. De ce plantele nu îngheaţă sub zăpadă?
3. Din ce gaze se compune aerul?
4. De ce aerul este necesar pentru viaţă?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. De ce trebuie să 

plantăm multe plante?
Dioxid de carbon şi alte gaze                                                                                                                  
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	 Lecţia 11. DE CE AErUL                                              
SE MIŞCă?

	 Veţi afla mai multe despre apariţia aerului.
Amintiţi-vă! Cum se schimbă aerul la încălzire şi la răcire?		

Aerul se încălzeşte de la suprafaţa terestră. De aceea, 
temperatura aerului pe Pământ depinde de situarea porţiunii 
de uscat şi a suprafeţei de apă, între încălzirea cărora este o 
mare diferenţă. Terenul se încălzeşte repede, dar se răceşte 
deasemenea repede. Apa se încălzeşte mai lent, dar păstrează 
căldura timp mai îndelungat, transmiţând-o treptat aerului. De 
aceea, în ţările situate lângă mări verile sunt răcoroase, iar 
iernile mai calde.

Odată cu porţiunea de uscat se încălzeşte şi aerul, care 
se dilată şi se ridică în sus. În locul lui vine aerul rece de la 
suprafaţa de apă. Această mişcare direcţionată a aerului se 
numeşte vânt.

Cum apare vântul?

rezervor Porţiune de uscat

Dragonii zburători îi întreabă pe cei curioşi:

– În schema de mai sus este indicată 
apariţia vântului în timpul zilei. Explicaţi dacă 
se va schimba direcţia vântului noaptea.

Vânt

Aerul rece se comprimă

Aerul cald se dilată
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 __________________________________________  ghiciţi ghicitorile
 • Zboară, dar nu-i pasăre.
 • N-are mâini, n-are picioare,                                                                                                                                 
dar uşa o deschide.

 • Cu mâna când face, îndoaie copacii.

	gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

															

Ce fenomen al naturii este reprezentat în tablourile lui 
Volodymyr Kuş?	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Pe suprafaţa de uscat aerul se încălzeşte şi se răceşte 
mai repede decât pe suprafaţa de apă.

 • Vântul este mişcarea direcţionată a apei.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Explicaţi cum influenţează asupra mişcării aerului 

proprietăţile lui.
2. De ce caloriferele pentru încălzirea locuinţei se instalează 

sub geamuri şi nu deasupra lor?
3. Ce este vântul? Explicaţi cum se formează el.
4. Explicaţi, de ce lângă rezervoare vântul suflă mai des.
5. Amintiţi-vă poveşti, poezii şi cântece în care este amintit 

vântul. Ce caracter are el?
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	 Lecţia 12. CUM VâNTUL INFLUENţEAZă 
ASUPrA NATUrII DE PE PăMâNT?

	 Veţi afla despre importanţa vântului pentru natură.
Amintiţi-vă! De ce aerul se mişcă?

    Vântul suflă în diferite direcţii. E curios faptul că schimbarea 
vremii depinde de schimbarea direcţiei vântului. Vânturile 
nordice cauzează scăderea temperaturii. Cele vestice suflă 
dinspre oceanul Atlantic, unde acumulează multă umezeală. 
Toamna şi iarna aduc precipitaţii – ceaţă, ploaie şi ninsoare, 
iar vara – timp noros, ploios şi răcoros. Vânturile estice, 
formate pe uscat, ne „dăruiesc” cer senin şi vreme uscată, 
iar cele sudice aduc, de obicei, pe aripile sale căldură.	

Dragonul zburător continuă:
– Vântul mână norii. Dacă acest fenomen n-ar avea 

loc, ar ploua şi ar ninge doar pe suprafaţa de apă.
Numiţi semnele după care se poate observa vân-

tul în natură.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi, amintiţi-vă şi povestiţi! Cum poate fi vântul în dife-

rite anotimpuri?

Toamnă Iarnă
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Vântul aduce aer umed din care se formează norii. Precipi-
taţiile ce cad din ei asigură cu apă natura. Spulberând gazele 
automobilelor şi fumul de la uzine, vântul curăţă aerul cu care 
noi respirăm.

Dragonul Zburător propune să cercetaţi:
– Ce le ajută să zboare baloanelor, zmeilor de hârtie, insec-

telor, păsărilor şi chiar avioanelor?
Judecaţi şi povestiţi! De ce plantele au nevoie de vânt?	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Vântul schimbă starea vremii. 
 • Vântul influenţează asupra vieţii oamenilor, plantelor şi 
animalelor.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Povestiţi cum  diferite vânturi influenţează asupra stării vre-
mii.
2. Ce însemnătate are vântul pentru viaţa plantelor?
3. Cum credeţi, vântul aduce întotdeauna folos animalelor?
4. Ce folos aduce vântul omului?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Ce sarcină îndepli-
neşte vântul pe planeta noastră? Ne trebuie el nouă sau nu?		

Primăvară Vară
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	 Lecţia 13. DE CE AErUL TrEbUIEŞTE          
OCrOTIT DE POLUArE?

	 Veţi afla despre importanţa aerului curat.
Amintiţi-vă! Ce importanţă are aerul pentru Pământ?
Aerul – parte componentă a naturii. Fără aer n-ar fi viaţă 

pe Pământ, fiindcă în el se conţine oxigenul, cu care respiră 
fiinţele vii. Dacă aerul este murdar, organismelor le vine greu 
să respire, ele se îmbolnăvesc şi chiar mor. Pentru respiraţie, 
oamenii, animalele şi plantele au nevoie de aer curat! 

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Priviţi şi judecaţi! De ce are loc poluarea aerului? Ce fac-

tori influenţează rău asupra aerului în ţinutul vostru?
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În ţara noastră sunt adoptate legi despre ocrotirea aerului, 
care solicită întreprinderilor să instaleze colectore speciale 
pentru emisiile dăunătoare, funingine şi praf.

Conducătorii auto sunt nevoiţi să urmărească starea maşi-
nilor, ca ele să nu polueze aerul, iar noi trebuie să folosim cât 
mai des alt tip de transport – bicicleta.

Dragonii zburători povestesc cum influenţează arborii, 
arbuştii şi ierburile asupra calităţii aerului:

– Pe plante se depune praf, funingine şi alte substanţe dău-
nătoare. Aerul devine mai curat, însă factorul principal este că 
plantele la lumină produc oxigen.	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Aerul curat este garanţia vieţii pe Pământ.
 • Poluarea aerului are loc din cauza emisiilor dăunătoare 
de la întreprinderi, gazelor eliminate de automobile, ar-
derea deşeurilor, frunzelor şi buruienilor.

 • Plantele curăţă aerul şi-l îmbogăţesc cu oxigen.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce fără aer curat viaţa pe Pământ este imposibilă?
2. Cum influenţează industria şi transportul asupra calităţii 

aerului?
3. Întrebaţi-i pe cei maturi: ce poluează aerul în ţinutul vos-

tru?
4. De ce trebuie să plantăm şi să ocrotim plantele?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Propuneţi modalităţi 

de curăţire a aerului pe planeta noastră.
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	 Lecţia 14. VErIFICAţI                              
CUM PUTEţI FOLOSI                       
CUNOŞTINţELE DESPrE AEr

Prietenii noştri, dragonii zburători vă asigură:
– Dacă veţi răspunde corect la toate întrebările şi veţi îndepli-

ni toate sarcinile, nu numai că veţi primi o notă bună, ci şi veţi 
dovedi că sunteţi capabili să vă folosiţi cunoştinţele despre aer.

1. Povestiţi din ce este compus aerul. Care gaz din  compo-
nenţa lui este necesar pentru respiraţia plantelor, animalelor şi 
oamenilor. Cum înţelegeţi îmbinarea de cu-
vinte aer curat.

2. Explicaţi: ce depinde în natură de aer? 
Folosiţi următoarele sfaturi:

 • Diversitatea naturii vii şi moarte pe Pă-
mânt.

 • Apariţia vântului.
 • Viaţa plantelor şi animalelor.
3. De ce apare vântul? Explicaţi cum influ-

enţează el asupra naturii şi a vieţii omului.
4. Compară aerul şi apa. Prin ce se asea-

mănă şi prin ce se deosebesc?
5. Discutaţi în clasă: cum se va schimba 

viaţa în mediul dumneavoastră, dacă oa-
menii vor continua să polueze aerul? Cu ce 
puteţi ajuta la curăţirea aerului? Alcătuiţi un 
plan de acţiuni utile.

Aer

Apă
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CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în 
aceste fotografii, folosind cunoştinţele des-

pre aer obţinute la lecţiile de Ştiinţele naturii.

Ce v-a plăcut mai mult?
Ce v-a uimit sau v-a surprins?

Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?
Care dintre ele vă vor fi folositoare în viitor?



ROCILE sEDIMENTARE. sOLURILE

Permiteţi-mi să vă prezint încă un ajutor de-al nostru – 
doamna Cârtiţă, care, împreună cu vechiul şi cunoscu-

tul prieten Aricelul cel Isteţ, vă v-a povesti despre bogă-
ţiile naturii moarte a Pământului.

 

VOI: 
 veţi şti despre diversitatea rocilor sedimentare, des-

pre minerale (substanţe utile) şi caracteristicile de do-
bândire a lor;

 veţi înţelege ce însemnătate au mineralele şi solurile 
pentru viaţa oamenilor;

 veţi putea distinge probele de minerale în colecţii şi 
să explicaţi rolul organismelor vii în formarea solului;
 veţi folosi în viaţă cunoştinţele despre fertilitatea so-

lului şi mineralele din ţinutul vostru
VEŢI ÎNVĂŢA:

 să studiaţi ce fel de minerale sunt în ţinutul vostru;
componenţa solului şi proprietăţile lui

TEMA III:
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	 Lecţia 15. CE SUNT rOCILE SEDIMENTArE?

	 Veţi afla despre componenţa suprafeţei terestre.
Priviţi şi amintiţi-vă! Ce ştiţi despre munţi? Ce importanţă 

au ei în viaţa oamenilor? Ce munţi sunt în Ucraina?

Judecaţi! Din ce sunt compuşi munţii?
Ajutorul nostru, doamna Cârtiţă, povesteşte:
– Toată suprafaţa solidă a sferei terestre o consti-

tuie rocile sedimentare. Ele se găsesc peste tot: în 
munţi, pe şesuri, pe ţărmuri, sub oceane, mări, râuri, 
gheţari şi sub picioarele noastre.

				Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Rocile sedimentare sunt corpuri naturale care se află în 
adâncul Pământului şi la suprafaţa lui.

																																																																								
Doamna Cârtiţă aduce la cunoştinţă:
– Se dovedeşte, că a studia adâncurile Pămân-
tului la suprafaţa căruia noi trăim este foarte 
complicat. În prezent, datorită forajelor (sfredeli-
rilor) oamenii au reuşit să ajungă doar la 12 km. 
De aceea, încă nimeni n-a văzut ce structură 
are Pământul în interior. Însă, noi putem studia 
şi cerceta rocile sedimentare, din care se com-
pune suprafaţa solidă a Pământului. 

Instalaţie 
de foraj
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 ______________________________ Aflaţi sensul cuvântului
A fora – a săpa găuri de sondă în vederea cercetării struc-

turii geologice a Pământului cu ajutorul unor instalaţii speciale.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
recunoaşteţi rocile sedimentare reprezentate în fotografii.
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rocile sedimentare sunt diverse. Acestea sunt: granitul, gre-
siile, calcarul (piatra de var) etc. Ele alcătuiesc suprafaţa soli-
dă a Pământului. Au diferite proprietăţi şi se deosebesc după 
origine: unele sunt friabile, precum nisipul. Argila este densă, 
dar nu-i friabilă, ci plastică (ea intră în componenţa plastilinei). 
La rocile sedimentare solide de stâncă aparţine granitul. Din 
fragmentele lui ies bolovanii, pietrişul, prundişul, cristalul de 
stâncă şi chiar nisipul. La fundul mărilor se formează, din re-
sturile de organisme acvatice, calcarul şi creta, cu care voi 
scrieţi pe tablă.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • suprafaţa solidă a Pământului o alcătuiesc rocile sedimentare.
 • Rocile sedimentare se deosebesc după origine şi pro-
prietăţi.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce numim roci sedimentare?
2. Ce roci sedimentare formează suprafaţa solidă a Pămân-

tului? Daţi exemple.
3. Faceţi observări: ce roci sedimentare puteţi întâlni în drum 

spre şcoală?
4. Povestiţi despre originea cretei şi proprietăţile ei.
5. Priviţi fotografii de roci sedimentare din Muzeul de pietre 

preţioase şi ornamentale din oraşul Volodarsk-Volynsk, reg. 
Jytomyr. Imaginaţi-vă că în şcoala voastră s-au pus bazele 
Muzeului Naturii ţinutului Natal. Ce fel de roci sedimentare ar 
putea fi prezentate în el?

Topaz Cuarţ beril
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	 Lecţia 16. CE SUNT SUbSTANţELE MINErALE UTILE?

	 Veţi afla cum se extrag substanţele utile.
Amintiţi-vă! Din ce este alcătuită suprafaţa solidă a Pământului?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Întreceţi-vă, care grup va numi mai multe feluri de roci sedimen-

tare şi va alcătui discursuri mai interesante despre proprietăţile lor.
Judecaţi şi povestiţi! Cum credeţi, ce-ar putea însemna 

îmbinarea de cuvinte „substanţe minerale utile”?

Doamna Cârtiţă povesteşte:
– Încă din vechime oamenii cercetau rocile sedi-

mentare, le studiau proprietăţile şi le foloseau pentru 
necesităţile lor.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Toate rocile sedimentare pe care le folosesc oamenii se nu-
mesc substanţe minerale utile.
Acestea sunt: granitul, marmura, nisipul, argila, calcarul 

(piatra de var), minereul de fer, cărbunele, petrolul, gazul 
natural, sarea ş. a.
																																																																																													

Colecţie de substanţe minerale utile

Cuarţ Cărbune Granit Marmură
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	gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Viktor Vasneţov. Trei principese ale împărăţiei subterane

Imaginaţi-vă! De care resurse naturale „răspunde” fiecare 
principesă?	

Doamna Cârtiţă explică:
– Sunt substanţe utile solide, lichide şi gazoase. De aceea, 

ele sunt extrase diferit. Unele substanţe utile, cum ar fi mine-
reul de fer, se extrag din cariere, altele, precum cărbunele, din 
mine, la adâncimi foarte mari, uneori până la 3 km. Pentru a 
extrage petrol – substanţă utilă lichidă – sau gaz natural se 
construiesc, atât în mări, cât şi pe uscat, anumite instalaţii de 
foraj.	
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Alcătuiţi un discurs despre diferite metode de extragere a 

substanţelor utile.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • substanţele minerale utile sunt rocile sedimentare pe 
care le folosesc oamenii. se întâlnesc substanţe utile 
solide, lichide şi gazoase.

 • substanţele se dobândesc în cariere, în mine şi în insta-
laţii de foraj.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Explicaţi denumirea „substanţe utile”. Daţi exemple.
2. Comparaţi substanţele minerale utile pe care le cunoaşteţi.
3. De ce substanţele utile sunt dobândite prin diferite metode?
4. Întrebaţi-i pe cei maturi: de ce cărbunele este numit „aur 

negru” iar petrolul „aur lichid”?
5. Judecaţi: aparţin, oare, la categoria de substanţe minerale 

utile pietrele preţioase, aurul şi argintul. Exprimaţi-vă părerea.
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	 Lecţia 17. DE CE OAMENII AU NEVOIE                                                                                            
DE SUbSTANţELE UTILE?

	 Veţi afla despre folosirea deferitor substanţe utile.
Amintiţi-vă! Ce substanţe utile cunoaşteţi?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi cum oamenii întrebuinţează substanţele 

utile. Daţi exemple proprii. 

Substanţele minerale utile sunt împărţite în diferite categorii, 
conform utilizării lor.

Sunt substanţe utile energetice – turba, cărbunele negru sau 
maro, petrolul, gazul natural. De fapt, aceste substanţe se fo-
losesc nu numai în calitate de combustibil, ci şi la producerea 
benzinei, gazului lampant, diferitor librifiante (unsori)  precum 
şi a materialului plastic, ţesutului, vopselei şi a medicamentelor. 
Din categoria de substanţe utile industriale fac parte minereul 
de fer şi minereul de cupru (arama). Se folosesc ca materie 
primă pentru topirea metalelor în industria metalurgică. Sub-
stanţele utile de construcţie sunt granitul, grohotişul, prundişul, 
calcarul, nisipul, argila. Din ele se produc materiale de construc-
ţie: ciment, cărămidă, sticlă, precum şi diverse vase. Sarea de 
bucătărie este deasemenea substanţă utilă. Ea ne serveşte la 
prepararea bucatelor. Cu ea se produc îngrăşămintele minera-
le, care sunt necesare pentru creşterea cantităţii de roadă.
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Doamna Cârtiţă atenţionează:
– Treptat, rezervele de substanţe minerale utile 

se epuizează. De aceea, această comoară naturală 
fără preţ trebuieşte folosită cumpătat.

Priviţi şi povestiţi! Alcătuiţi un discurs pe tema 
„În cămara cu substanţe minerale utile”. Încercaţi să 
prezentaţi exemple proprii.

ENERgETICE

Turbă Cărbune Gaz natural

INDUsTRIALE

Minereu de cupru Minereu de fier
DE CONsTRUCŢIE

Granit Calcar Nisip

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • substanţele minerale utile sunt folosite de către om în 
toate domeniile lui de viaţă.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce tipuri de substanţe minerale utile cunoaşteţi? Daţi exemple.
2. Povestiţi cum folosesc substanţele minerale utile familiile voastre.
3. De ce substanţele utile trebuiesc ocrotite?
4. Aflaţi ce fel de substanţe minerale utile se dobândesc în ţinutul vostru.
5. Judecaţi: pot, oare, oamenii să găsească echivalente pentru 
substanţele minerale utile?
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	 Lecţia 18. PrIN CE SE DEOSEbESC           
SOLUrILE DE rOCILE                   
SEDIMENTArE?

	 Veţi afla cum se formează solul din roci sedimentare.
Amintiţi-vă! Ce însemnătate au rocile sedimentare? Ce este 

solul?
Priviţi şi judecaţi! Pot, oare, plantele să crească fără sol?

 __________________________________________  ghiciţi ghicitorile
 • Mă bat, mă calcă, mă taie, mă îndoaie,                                                                                    
Dar eu le ţin în mine şi fac la lume bine.	

 • Cine este cel mai bogat din lume?	

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
solul este stratul superior de pământ afânat pe care 

cresc plantele. Proprietatea de bază a solului este ferti-
litatea. Aceasta este capacitatea de a asigura plantele cu 
substanţe nutritive şi aer, care este sursă de oxigen pen-
tru respiraţie.
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Judecaţi! Le este, oare, specifică fertilitatea rocilor sedimentare?
Piatra nu va da roadă niciodată. Deşi, toate solurile sunt al-

cătuite anume din roci sedimentare care, sub influenţa căldu-
rii şi frigului, ploii şi vântului, se distrug treptat, se fărâmiţează 
şi se afânează. Aceste procese, numite de alterare a rocilor şi 
climateric, ţin până când rocile se transformă în nisip şi argilă. 
Treptat, la suprafaţa rocii apare un strat afânat, în care pătrunde 
uşor aerul şi apa. În asemenea caz, acolo găsesc adăpost nu 
numai plantele, ci şi diverse animale mici. Putrezind, resturile 
lor se transformă într-o masă omogenă neagră numită humus. 
Cel mai mult humus se conţine în solurile negre – cernoziomuri. 
De aceea, ele se consideră a fi cele mai fertile soluri 
din lume.

Aricelul cel Isteţ ne aminteşte:
– A patra parte din tot cernoziomul din lume se află în 

Ucraina.
	gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Folosind tabloul dat, alcătuiţi un discurs pe tema „Cerno-
ziomul – bogăţia Ucrainei”.

Olga Kvaşa. 
Spaţiu
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Priviţi şi comparaţi diferite soluri reprezentate în fotografiile 

de mai jos. Prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc ele?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • solurile se formează din roci sedimentare.
 • solul este stratul afânat de pământ în care cresc şi se 
dezvoltă plantele. 

 • Proprietatea de bază a solurilor, ce le deosebeşte de ro-
cile sedimentare, este fertilitatea.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Cum se formează solurile?
2. Comparaţi rocile sedimentare şi solurile.
3. Explicaţi, de ce fertilitatea este proprietatea de bază a solu-
lui.
4. Pentru ce este preţuit cernoziomul?
5. Judecaţi, ce se va întâmpla pe Pământ dacă vor dispărea 
solurile.	

Pădure Pajişte ţărm Cernoziom
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	 Lecţia 19. CUM INFLUENţEAZă COMPONENţA SOLU-
LUI ASUPrA PrOPrIETăţILOr LUI?

	 Veţi afla de ce factori depinde fertilitatea solului.
Amintiţi-vă! Din ce este compus solul? Care este proprieta-

tea lui de bază?

sTUDIEREA COMPONENŢEI ŞI PROPRIETĂŢILOR sOLULUI

În sol se conţine aer.

solul se compune din rocă 
sedimentară, nisip, argilă şi humus.

În sol se conţine apă.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Fertilitatea solului depinde de componenţa lui.

																																																																																													

Cercetări de laborator
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Priviţi, judecaţi şi povestiţi! Cum solurile asigură condiţii 
favorabile pentru viaţa plantelor?

Doamna Cârtiţă continuă discursul:
– Pentru existenţă, plantele au nevoie de căldură, 

pe care o primesc de la Soare. Oamenii afânează 
solul ca să pătrundă în el mai mult aer, pentru respi-

raţia plantelor. Sursa de substanţe nutritive în sol este humu-
sul. Însă plantele le absorb doar în stare dizolvată. Pe timp de 
secetă solul se usucă şi alimentaţia plantelor se opreşte. Câr-
tiţele, râmele şi alte animale fac în sol o sumedenie de găuri. 
Astfel ele contribuie la sporirea fertilităţii.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Proprietăţile solului depind de componenţa lui. 
 • solurile fertile asigură plantele cu toate cele necesare 
pentru viaţă.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Demonstraţi că în sol se conţine aer, apă, nisip, argilă şi 
humus.
2. Priviţi fotografiile din pagia 54, cu solurile răspândite în 
Ucraina: prin ce se deosebeşte componenţa lor?
3. De ce humusul sporeşte fertilitatea solului?
4. Ce fel de animale trăiesc în sol şi cum influenţează ele asu-
pra proprietăţilor lui?
5. Judecaţi: poate, oare, omul schimba proprietăţile solurilor?
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	 Lecţia 20. ÎNTrEbăM NATUrA-MAMă:              
CUM PUTEM ÎMbUNăTăţI           
FErTILITATEA SOLULUI?

	 Veţi afla în ce condiţii solul îşi păstrează fertilitatea.
Amintiţi-vă! Ce ştiţi despre proprietăţile solului? 		

Productivitatea plantelor depinde de solurile în care ele cresc. 
De aceea, oamenii trebuie să aibă grijă necontenit de fertilitatea 
pământului. Pentru aceasta solurile trebuiesc prelucrate corect 
– afânare la timp, îmbogăţire cu îngrăşăminte minerale şi hu-
mus, lichidarea buruienilor. Se spune că pentru a „însănătoşi” 
solul e bine de semănat plante medicinale: crăiţe (ocheşele), 
gălbenele, romaniţă sau usturoi. 

Plantarea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor ocro-
tesc solurile de puterea nimicitoare a vânturilor. Plantările verzi 
deasemenea ajută la acumularea în soluri a umidităţii în timpul 
topirii zăpezilor. Toate acestea contribuie la sporirea fertilităţii.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Cum oamenii pot să ajute solurile să-şi 

păstreze fertilitatea?

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce omul trebuie să îngrijească solurile?
2. De ce pe câmpuri trebuiesc răspândite îngrăşăminte mine-
rale şi humus?
3. Explicaţi, cu ce scop se plantează perdelele forestiere de protecţie?
4. Selectaţi proverbe şi ghicitori despre pământul-darnic.
5. Imaginaţi-vă: ce monument poate fi ridicat cernozioamelor 
ucrainene?
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	 Lecţia 21. VErIFICAţI, CUM PUTEţI FOLOSI 
CUNOŞTINţELE ObţINUTE DESPrE 
rOCILE SEDIMENTArE ŞI SOLUrI

Prietenii noştri, Aricelul cel Isteţ şi Doamna 
Cârtiţă, vă asigură:

– Dacă veţi răspunde corect la toate întrebările şi 
veţi îndeplini sarcinile, nu numai că veţi primi o notă 
bună, ci şi veţi putea folosi în viaţă cunoştinţele obţi-
nute despre rocile sedimentare şi soluri.

1. Povestiţi, unde aţi avut posibilitatea să vedeţi în natură 
roci sedimentare? Amintiţi-vă proprietăţile lor.

2. Judecaţi şi povestiţi. În ce împrejurări aţi văzut cum se fo-
losesc substanţele minerale utile?

3. recunoaşteţi substanţele minerale utile reprezentate în 
fotografiile de mai jos. Alcătuiţi o povestioară despre una dintre 
ele.

4. Explicaţi, cum asiguraţi fertilitatea solurilor în grădinile 
voastre.

5. Imaginaţi-vă că v-a propus cineva să construiţi o casă fru-
moasă, ca în poveste. Ce fel de substanţe minerale utile vă vor 
trebui pentru construcţie?

Cum veţi putea folosi în viaţă cunoştinţele despre rocile se-
dimentare şi soluri?
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CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în 
aceste fotografii, folosind cunoştinţele ob-
ţinute despre rocile sedimentare şi soluri la 

lecţiile de Ştiinţele naturii.
Ce v-a plăcut mai mult?

Ce v-a uimit sau v-a surprins?
Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?

Care dintre ele vă vor fi folositoare în viitor?



sOARELE – sURsĂ 
DE ENERgIE PE PĂMâNT

De-acum înainte, îţi v-a ajuta să dobândeşti cunoştinţe 
un băieţel energic cu numele Curenţel.

VOI:
 veţi ştie ce înseamnă energie;

 veţi înţelege de ce Soarele este sursă inepuizabilă de 
energie şi cum această energie se transformă în alte tipuri 

de energie;  
 veţi putea să explicaţi de ce omul trebuie să folosească 

din ce în ce mai mult tipurile de energii inepuizabile (a Soa-
relui, a vântului şi a apei);

 veţi putea folosi în viaţă cunoştinţele despre importan-
ţa păstrării căldurii şi energiei electrice în viaţa de zi cu zi

VEŢI ÎNVĂŢA:
 să căutaţi modalităţi de păstrare a căldurii şi energiei 

electrice în locuinţe

  TEMA IV: 
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	 Lecţia 22. CE ESTE ENErGIA                         
ŞI LA CE FOLOSEŞTE EA?

	 Veţi afla despre importanţa energiei şi despre tipurile ei.
Amintiţi-vă! Ce înseamnă mediul ambiant?
Lumea în care noi trăim este mereu schimbătoare. Vântul 

mână frunzele ce cad şi îndoaie copacii. Valurile rostogolesc 
pietrele şi rup malurile. Maşinile se mişcă cu viteză mare. Oa-
menii construiesc, meşteresc, transportă diferite încărcături, 
gândesc şi acţionează. Adică, toate corpurile îndeplinesc sar-
cini proprii. Cum se întâmplă acest fapt? Ce putere pun corpu-
rile în mişcare?

Această putere este energia! Anume datorită ei au loc toate 
schimbările şi transformările pe Pământ.

 _______________________________ Află sensul cuvântului
Energie (din greacă) – activitate, putere.

Nimeni nu poate vedea, simţi sau pipăi energia. Însă aceas-
tă putere invizibilă este necesară pentru toţi şi oriunde. Nici o 
activitate nu poate fi înfăptuită fără a consuma energie. Pentru 
creştere, dezvoltare şi realizarea lucrărilor, fiinţele vii au ne- 
voie de energia care se conţine în hrană.

De unde luaţi energia? Unde consumaţi energia?
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			Reţineţi!! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Energia este capacitatea corpurilor de a efectua lucrări 

şi de a se mişca.
																																																																																													

Noul nostru prieten – Curenţel, ne informează:
– Pentru fiecare mişcare este nevoie de energie. 

Surse de energie sunt Soarele, vântul, apa şi sub-
stanţele minerale utile.

Povestiţi! Ce tipuri de energie vi se întâlnesc în fiecare zi?

În natuă există diferite tipuri de energie. Printre ele:

Energia termică

Energia electrică

Energia luminoasă

Energia mecanică
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Energia poate să treacă dintr-o formă în alta. De exemplu, 
imaginaţi-vă că aţi conectat în priză un reşou electric, o lam-
pă de masă şi o maşină de spălat. Astfel, energia electrică se 
transformă în energie termică, luminoasă şi mecanică.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Daţi exemple de trecere ale unor tipuri de energie în altele 

în viaţa de zi cu zi.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Toate schimbările ce au loc în mediul ambiant se petrec 
datorită energiei. Există diferite tipuri de energie.

 • Energia are capacitatea de a trece dintr-o formă în alta.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce au nevoie corpurile pentru mişcare şi pentru activitate?
2. De unde iau oamenii energie pentru existenţa lor pe Pământ?
3. Сe tipuri de energie cunoaşteţi?
4. Priviţi imaginile. Alcătuiţi o istorioară despre faptul cum ener-
gia razelor solare se transformă în alte tipuri de energie.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Pregătiţi expoziţia foto 
„Importanţa energiei pentru viaţa pe Pământ”.
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	 Lecţia 23. CUM INFLUENţEAZă                 
ENErGIA SOLAră ASUPrA                       
NATUrII PăMâNTULUI?

	 Veţi afla, de ce fără Soare viaţa pe Pământ este imposibilă.
Amintiţi-vă! Ce ştiţi despre Soare?
Soarele este cea mai apropiată stea 

de noi, corp ceresc extrem de fier-
binte. De pe Pământ el ne pare mic. 
Însă, Soarele este atât de mare, încât 
planeta noastră în comparaţie cu el 
este un pitic. Distanţa dintre Pământ 
şi Soare este deasemenea foarte 
mare. Din această cauză, noi nu pu-
tem observa adevăratele lui dimen-
siuni. Temperatura pe Soare este de 
neînchipuit. El luminează, precum toate corpurile fierbinţi, eli-
minând o cantitate uriaşă de energie. Anume această energie, 
nimerind pe Pământ sub formă de lumină ce se transformă în 
căldură, este izvorul vieţii pe planeta noastră.

Datorită Soarelui se mişcă norii, cad ploile, apare curcubeul, 
suflă vântul, se schimbă forma suprafeţei terestre. Soarele in-
fluenţează de asemenea şi asupra temperaturii aerului.

Însă factorul principal este că Soarele asigură viaţa pe Pă-
mânt.

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plantele se alimentează datorită energiei solare.

																																																																																													

          Amintiţi-vă şi povestiţi! De ce viaţa pe Pământ de-
pinde de plante?
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Întreceţi-vă, care echipă va alcătui cea mai reuşită comu-

nicare despre însemnătatea Soarelui pentru Pământ. Folosiţi 
imaginile-inspiraţii.

Băieţelul Curenţel vă recomandă să alcătuiţi comunicările 
după următorul plan:

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Judecaţi şi povestiţi! De ce oamenii, încă din timpurile 

străvechi, se adresează către Soare „Tată Soare” şi alcătuiesc 
despre el poezii, cântece şi poveşti? Daţi exemple.

1. Soarele este sursă de lumină şi căldură pe Pământ.
2. Soarele influenţează asupra naturii moarte şi a stării vremii.
3. Fără energia solară n-ar fi existat viaţă.

Rotaţia zilnică a Pământului

LUMINĂ

Zi

schimbarea anotimpurilor

Noapte

UMBRĂ 
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gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Olga Kvaşa. Soarele
Folosind tabloul dat, povestiţi cum influenţează Soarele 

asupra naturii vii a Pământului.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Energia soarelui nimereşte pe Pământ în cantităţi foarte 
mari.

 • Cu părere de rău, oamenii folosesc doar o mică parte a 
energiei solare.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Povestiţi, ce ştiţi despre energia solară.
2. Explicaţi, cum influenţează Soarele asupra naturii moarte.
3. Demonstraţi că energia solară este necesară pentru existenţa 
plantelor, animalelor şi oamenilor.
4. Judecaţi: ce se va schimba pe Pământ dacă Soarele se va stinge?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. De ce oamenii ar trebui să 
folosească mai pe larg energia solară? Argumentaţi-vă răspunsul.
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	 Lecţia 24. CArE SUrSE DE ENErGIE           
SUNT INEPUIZAbILE?

	 Veţi afla de ce energia Soarelui, a vântului şi a apei nu poa-
te fi epuizată.
Amintiţi-vă! Pentru ce avem nevoie de energie? Ce surse 

de energie sunt pe Pământ?
Priviţi, judecaţi şi povestiţi! Cum oamenii din trecut îşi în-

călzeau şi îşi iluminau locuinţele? Ce le servea lor atunci ca 
sursă de energie?

Viaţa oamenilor contemporani este greu de închipuit fără lu-
mina electrică, diferite aparate casnice, dispozitive, mijloace 
de transport. Însă, pentru toate acestea este nevoie de foarte 
multă energie. În ajutor vin substanţele minerale utile. Ele sunt 
dobândite din adâncurile Pământului şi sunt folosite la încălzi-
rea locuinţelor, la producerea electricităţii şi a combustibilului, 
necesar pentru deplasarea maşinilor.

Numiţi substanţele minerale utile energetice.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Judecaţi! Pentru ce calităţi este preţuit becul electric?
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Micul Curenţel povesteşte:
– Toate substanţele utile s-au format pe Pământ 

foarte demult, timp îndelungat şi în alte condiţii na-
turale. De exemplu, cărbunele este rămăşiţele unor 
arbori uriaşi care demult au dispărut de pe Pământ.

În timpul arderii, lemnele, turba, cărbunii, petrolul şi gazul 
natural dispar. Aceste substanţe utile pot fi folosite doar o sin-
gură dată. De aceea, rezervele lor treptat se epuizează, iar 
necesităţile oamenilor cresc necontenit. Care ar fi ieşirea din 
situaţie?

Trebuie de folosit alte surse de energie – inepuizabile, pe 
care ni le propune Natura-Mamă. Energia Soarelui, a apei şi a 
vântului va exista în natură întotdeauna. Nu întâmplător ele se 
numesc inepuizabile.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Pentru a obţine energie se folosesc minerale utile.  Aces-
tea treptat se epuizează.

 • soarele, aerul şi apa sunt surse de energie inepuizabile

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce surse de energie foloseau oamenii în trecut?
2. Cercetaţi, care surse de energie sunt folosite mai frecvent 

în prezent.
3. Cum credeţi, e posibil oare ca substanţele utile să se for-

meze iarăşi, doar în decursul unei vieţi de om? Lămuriţi.
4. Care surse de energie vor exista în natură veşnic?
5. Judecaţi, de ce oamenii trebuie să folosească mai mult 

sursele de energie inepuizabile.
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	 Lecţia 25. CArE SUNT AVANTAJELE                 
ENErGIEI SOLArE?

	 Veţi afla, de ce este convenabil de folosit energia solară.
Amintiţi-vă! Ce însemnătate are energia solară pentru viaţa 

pe Pământ?
Pentru obţinerea energiei, în prezent se arde o cantitate 

foarte mare de substanţe utile – cărbuni, petrol, gaz natural şi 
lemn. Aceasta duce la poluarea mediului ambiant. Fumul dă-
unează sănătăţii oamenilor, animalelor şi plantelor. Pe lângă 
toate, rezervele de substanţe utile treptat se epuizează.

De aceea, omul trebuie să folosească mai mult energia cura-
tă, sau cum i se mai spune – energia „verde”.

Căutând noi modalităţi de obţinere a energiei, oamenii şi-au 
oprit atenţia asupra Soarelui. Pentru că el elimină o cantitate 
enormă de energie curată, practic inepuizabilă.

Judecaţi şi povestiţi!
Cum se foloseşte în natura vie energia solară?	

Micul Curenţel ne aminteşte:
– Încă din vechime, energia solară îi ajută pe oa-

meni să încălzească apa, să ilumineze încăperile.
În prezent, sunt foarte răspândite centralele elec-

trice solare, unde energia Soarelui se transformă în 
energie electrică.

recent, în Crimeea a început să funcţioneze prima centrală 
solară din Ucraina, pe care o puteţi vedea în imag. 1, pag. 71. 
Printre altele, ea este cea mai puternică din lume. Pe acoperi-
şurile caselor (imag. 2, 3) se pot vedea tot mai des panouri so-
lare, iar pe drumuri – aşa-numitele automobile „solare” (imag. 
4). Multe dintre dispozitivele moderne, cum ar fi calculatoarele 
(imag. 5), se alimentează cu energie solară.
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Analizaţi-vă însemnările cercetărilor asupra stării vremii, 

pentru a determina numărul aproximativ al zilelor cu soare pe 
parcursul unui an. Faceţi concluzii: ar fi convenabile instalaţi-
ile solare pentru localitatea voastră?

 Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Energia solară este curată şi inepuizabilă.
 • Panourile solare transformă energia solară în energie 
electrică.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce constau dezavantajele substanţelor minerale utile 
energetice în dobândirea energiei?
2. Explicaţi, de ce energia solară este numită „verde”.
3. De ce oamenii sunt interesaţi de o aplicare mai largă a ener-
giei Soarelui? Ce fel de aparate ce 
funcţionează cu ajutorul energiei so-
lare cunoaşteţi?
4. Judecaţi: de ce centrala electrică sola-
ră a fost construită anume în Crimeea?
5. Proiectul „Echipăm planeta noas-
tră”. Propuneţi un proiect propriu des-
pre utilizarea energiei solare.

1 2 3

4

5
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	 Lecţia 26. CUM DE „ÎMbLâNZIT” VâNTUL?
	 Veţi afla despre întrebuinţarea energiei vântului de către om.

Amintiţi-vă! Ce este vântul? Cum apare el?
Priviţi şi povestiţi! Ce fel de vânturi sunt?

Vânturile suflă mereu pe planeta noastră. Ele sunt fenome-
ne naturale ce apar acolo, unde suprafaţa Pământului este în-
călzită diferit de către Soare. Cel mai adesea vânturile apar la 
suprafaţa mărilor şi oceanelor, pe ţărmuri, precum şi în munţi 
şi stepe.

Judecaţi! De ce vântul este considerat sursă de energie cu-
rată şi inepuizabilă?

Încă strămoşii noştri foloseau puterea vântului, transfor-
mând-o în energie mecanică.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi tabloul pictorului Ivan Aivazovskii şi alcătuiţi o comu-

nicare despre faptul cum foloseau vântul oamenii din vechime.
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Micul Curenţel ne raportează:
– În prezent, oamenii s-au învăţat să transforme 

energia vântului în energie electrică. Centralele eolie-
ne (de vânt) sunt capabile să asigure cu energie „ver-
de” cartiere şi întreprinderi întregi, iar instalaţiile eoliene mai mici 
sunt convenabile pentru uzul casnic sau gospodăriile agricole.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Analizaţi-vă însemnările cercetărilor asupra stării vremii 

pentru a determina numărul aproximativ de zile cu vânt în de-
cursul unui an.

Faceţi concluzii: este, oare, convenabilă utilizarea energiei 
vântului în localitatea voastră?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • Energia vântului este curată şi inepuizabilă.
 • Oamenii s-au învăţat s-o transforme în energie electrică.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce energia vântului este inepuizabilă?
2. Povestiţi, cum vântul îi ajuta pe oameni în vechime.
3. Care sunt avantajele obţinerii energiei electrice cu ajutorul vân-
tului?
4. Explicaţi, de ce centralele eoliene se numesc energia viitorului?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Planificaţi, unde şi cum 
poate fi utilizată energia vântului pe planeta noastră.	
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	 Lecţia 27. DE CE APA ESTE NUMITă           
MUNCITOArE NEObOSITă?

	 Veţi afla, cum este folosită energia apei.
Amintiţi-vă! Ce fel de rezervoare există pe Pământ?
Apa este într-o continuă mişcare. Pârâiaşele şi râurile par-

curg cale lungă până când se revarsă în mări. Apa curgătoare 
are rezerve enorme de energie. Nu degeaba este numită mun-
citoare neobosită. 

Explicaţi: de ce energia apei este curată şi inepuizabilă?
Încă din vechime, oamenii foloseau energia apei curgătoare. 

Cel mai des ei construiau pe răuri mori de apă, pentru măcina-
rea cerealelor în făină. Morile de apă sunt o raritate astăzi. Oa-
menii construiesc pe râuri centrale hidroelectrice, unde ener-
gia apei curgătoare se transformă în energie electrică

Ca surse inepuizabile de energie 
pot servi şi mişcările apei în mări şi 
oceane. Acestea sunt valurile, fluxu-
rile şi refluxurile, care erau numite 
în trecut „respiraţia” oceanului. Aşa-
dar, uriaşul Ocean Planetar conţine o 
cantitate enormă de energie gratuită. 
Însă, pentru obţinerea ei trebuiesc 
construite centrale speciale.

Astfel arată centra-
la ce foloseşte energia 

Oceanului Planetar

Moară de apă baraj al centralei hidroelectrice
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Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Energia apei curgătoare este curată şi inepuizabilă.
 • Energia apei poate fi transformată în energie electrică.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Cum foloseau oamenii din vechime energia apei curgătoa-
re?
2. Aflaţi, cum este folosită energia apei curgătoare în ţinutul 
vostru.
3. De ce energia Oceanului Planetar este numită curată şi ine-
puizabilă?
4. Priviţi construcţia neobişnuită ce se află în Anglia, repre-
zentată în fotografia de mai jos. Ea se numeşte „Arborele ce 
cântă”. Cântă acest arbore doar cu ajutorul energiei vântului.	

Imaginaţi-vă: cum ar trebui să fie ţara, locuitorii căreia folo-
sesc doar energia apei curgătoare? Cum ar arăta arborele ce 
cântă cu ajutorul energiei apei?
5. Ce surse de energie – substanţele minerale utile, Soarele, 
vântul sau apa – va alege pentru viitor omenirea? Argumen-
taţi-vă răspunsul.
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	 Lecţia 28. СUM ECONOMISIţI CăLDUrA              
ŞI ENErGIA ELECTrICă?

	 Veţi afla despre modalităţile de economisire a energiei ter-
mice şi electrice în viaţa de zi cu zi.
Amintiţi-vă! Ce tipuri de energie cunoaşteţi?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Întreceţi-vă! Care grup va alcătui cea mai reuşită comunica-

re despre faptul cum ajunge energia electrică în locuinţe?
Explicaţi! De ce fiecare dintre noi trebuie să economisească 

energia electrică şi cea termică?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Păstrarea energiei sunt acţiunile îndreptate spre a folosi 
economic energia electrică şi termică.

																																																																																													 	

Priviţi „roata” păstrării energiei. Numiţi sursele de energie 
curată.
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Judecaţi şi povestiţi! Cum aţi putea economisi 
energia electrică şi căldura în locuinţele voastre?

Micul Curenţel ne recomandă să memorăm mo-
dalităţile de păstrare a căldurii şi a energiei electrice.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Păstrând căldura şi energia electrică, noi îngrijim de      
viitorul nostru.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Explicaţi sensul îmbinării de cuvinte „păstrarea energiei”.
2. Cum trebuie de aerisit corect încăperile în timpul iernii?
3. Povestiţi, cum voi personal economisiţi căldura şi energia elec-
trică acasă.       
4. Demonstraţi, că, păstrând căldura şi energia electrică, voi îngrijiţi 
de natură şi de sine însuşi.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Propuneţi metode de eco-
nomisire a căldurii şi energiei electrice pentru a păstra natura pla-
netei noastre.	

 • Tragerea perdelelor seara, reduce pierderile căldurii 
prin geamuri.

 • Trebuie de aerisit corect odăile în timpul iernii. Pen-
tru aceasta, e mai bine de deschis geamul pentru 
câteva minute, decât de ţinut ferestruia deschisă 
timp de câteva ore.

 • Când ieşiţi din odaie – stingeţi lumina.
 • Folosiţi lămpi de iluminat economice.
 • rugaţi-i pe părinţi să pună masa voastră de scris 
mai aproape de geam. Astfel veţi reduce cheltuielile 
familiei pentru energia electrică.
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	 Lecţia 29. VErIFICAţI, CUM PUTEţI           
FOLOSI CUNOŞTINţELE              
ObţINUTE DESPrE ENErGIE                          
ŞI PăSTrArEA EI

Micul Curenţel este convins: 
– Dacă veţi răspunde corect la toate întrebările şi veţi înde-

plini toate sarcinile, nu numau că veţi primi o notă bună, ci şi 
veţi dovedi că înţelegeţi de unde pe Pământ apare energia şi 
pentru ce trebuieşte ea.

1. Cercetaţi: în ce tipuri de energie se poate transforma ener-
gia solară?

2. Explicaţi, de ce Soarele, vântul şi apa se numesc surse de 
energie inepuizabile?

3. Povestiţi despre folosirea de către om a energiei Soarelui, 
apei şi vântului. Cum se schimbă ea cu timpul?

4. Alcătuiţi un discurs în care să explicaţi de ce trebuie de 
economisit energia electrică şi apa, de păstrat căldura în locu-
inţe în timpul iernii. Ce reguli de folosire economică a resurse-
lor naturale veţi respecta pe parcursul vieţii?

5. Pregătiţi proiectul creativ: „Ocrotiţi natura”. Faceţi un pos-
ter dedicat păstrării energiei.
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CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în aces-
te fotografii, folosind cunoştinţele despre diferite 
tipuri de energie şi păstrare a ei obţinute la lecţiile 

de Ştiinţele naturii.
Ce v-a plăcut mai mult?

Ce v-a uimit sau v-a surprins?
Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?

Care dintre ele vă vor fi folositoare în viitor?



PLANTELE, ANIMALELE                               
ŞI MEDIUL LOR DE ExIsTENŢĂ

Faceţi cunoştinţă cu un nou oaspete – Pădurarul Înţelept, 
care vă v-a ajuta să cunoaşteţi lumea naturii vii şi vă v-a po-

vesti despre comorile ei. Îl va ajuta vechea noastră prietenă – 
gaiţa Înţeleaptă, care zboară zi şi noapte şi le ştie pe toate.

VOI:
 veţi ştie mai multe despre diversitatea plantelor, animale-

lor, ciupercilor şi bacteriilor în natură; caracteristicile structurii 
plantelor şi animalelor; denumirile plantelor şi animalelor din 
ţinutul vostru, care necesită ajutor şi, deasemenea, despre 

existenţa viruşilor;
 veţi înţelege importanţa cunoştinţelor despre însemnăta-

tea plantelor, animalelor, ciupercilor şi bacteriilor pentru natu-
ră şi viaţa omului;

necesitatea de a alcătui Cartea roşie a Ucrainei, de a înfi-
inţa rezervaţii de stat şi grădini botanice;

 veţi putea diferenţia cele mai răspândite plante sălbatice 
(necultivate) şi de cultură, animalele sălbatice şi cele domes-

tice, ciupercile comestibile şi cele otrăvitoare; 
înmulţi plantele prin diferite metode şi aprecia rolul vostru 

în procesul de ocrotire a naturii;
 veţi folosi în viaţă regulile de comportare în sânul naturii, 

pentru a o ocroti
VEŢI ÎNVĂŢA:

să cercetaţi condiţiile de dezvoltare a plantelor,
lanţurile trofice ale animalelor

TEMA V:
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	 Lecţia 30. CUM DE „rECUNOSCUT” PLANTELE?
	 Veţi afla mai multe despre diversitatea plantelor.

Amintiţi-vă! La care natură aparţin plantele – la cea vie sau 
cea moartă?
Judecaţi! Ce caracteristici au organismele?

Pădurarul Înţelept ne aminteşte:
– Toate organismele au nevoie de hrană, ca sursă 

de energie şi dezvoltare. Însă, modalităţile de nutri-
ţie ale plantelor şi animalelor diferă foarte mult. Ani-
malele se alimentează cu alte organisme, pe care le 

caută necontenit, iar plantele nu se grăbesc nicăieri. Totul de 
ce au nevoie se găseşte în mediul înconjurător. Pentru nutriţie 
animalele au nevoie de: lumină solară, aer, apă şi substanţe 
nutritive care se află în sol.

Plantele, precum alte organisme, respiră, se înmulţesc, cresc 
şi se dezvoltă.

NUTrIţIA
rESPIrAţIA

Elimină dioxid 
de carbon.

Absorb dioxid 
de carbon.

Absorb 
oxigen.

Absorb apă şi 
substanţe nutri-

tive din sol.

Elimină 
oxigen.

Ziua plantele respiră şi 
se alimentează.

Noaptea plantele nu-
mai respiră.
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plantele sunt organisme, cărora le sunt caracteristice 
nutriţia, respiraţia, înmulţirea, creşterea şi dezvoltarea.

																																																																																													

Capacitatea de a se mişca este o caracteristică importantă a 
tuturor organismelor vii. Plantele, spre deosebire de animale, 
ne par nemişcate. Însă, ele se mişcă atunci când cresc şi se 
dezvoltă, când îşi îndreaptă frunzele şi florile către Soare.

Priviţi şi povestiţi! Unde aţi avut posibilitate să vedeţi plan-
tele reprezentate mai jos?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Între plante se disting algele, muşchii, coada calului 
(barba ursului), ferigele, coniferele şi floricolele.

																																																																																													

Alge

Ferigi

Muşchi

Conifere

Coada calului

Floricole
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Pădurarul Înţelept continuă să povestească 
despre însemnătatea plantelor:

– Imaginaţi-vă, că într-un moment au dispărut toate 
plantele de pe Pământ. Animalele şi plantele rămân 
fără hrană. Dispare mediul de viaţă al tuturor fiinţelor 

vii. rămânând fără protecţia plantelor, apa din rezervoare va 
scădea treptat, va fi lipsă de apă dulce. Din aer va dispărea 
oxigenul, cu care respiră organismele. Pentru că anume plan-
tele îmbogăţesc aerul cu oxigen.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plantele creează condiţii de viaţă pe Pământ.

																																																																																													

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Plantelor le sunt caracteristice nutriţia, respiraţia, în-
mulţirea, creşterea şi dezvoltarea.

 • Plantele îmbogăţesc aerul cu oxigen, care este necesar 
pentru respiraţie.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce au nevoie plantele pentru 

nutriţie? De ce noaptea plantele nu 
se alimentează?

2. În ce constă diferenţa între nutri-
ţia plantelor şi a animalelor?

3. Demonstraţi, că plantele sunt 
parte a naturii vii.

4. În ce constă diversitatea plante-
lor? Daţi exemple.

5. Imaginaţi-vă, că de pe Pământ 
au dispărut toate plantele. Cum se va 
schimba în acest caz viaţa omului?
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	 Lecţia 31. CArE PLANTE SE NUMESC FLOrICOLE?
	 Veţi afla, de ce pe Pământ cele mai multe plante sunt flori-

cole.
Amintiţi-vă! Ce structură au plantele floricole? Găsiţi în ima-

gini organele plantelor.

Floricole se numesc plantele care au rădăcină, tulpină, frun-
ză, floare, fruct şi seminţe.

Floricolele cresc oriunde, iar acolo unde căldură, umezeală 
şi substanţe nutritive sunt îndeajuns, ele cresc în cantităţi mari. 
Aceste plante sunt reprezentate prin diferite forme: arbori, ar-
buşti şi plante erbacee.

Această răspândire a lor se datorează structurii perfecte a 
florii şi a fructului – înveliş de protecţie a seminţelor. Anume la 
categoria de floricole aparţin cele mai multe plante de cultură, 
pe care le cultivă oamenii.

Pe Pământ, plante floricole sunt mai multe decât toate cele-
lalte luate împreună.

Fruct cu seminţe

Tulpină

Frunză

rădăcină

Floare
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Diversitatea fructelor şi seminţelor

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi, ce diversitate de forme şi culori ale florilor, fructelor 

şi seminţelor ne prezintă plantele floricole.

Pădurarul Înţelept întreabă:

– Ştiţi voi oare ce este iebarul?	

Fructe suculente Fructe uscate

Diversitatea plantelor floricole

Flori Inflorescenţe
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 ______________________________ Aflaţi sensul cuvântului
Ierbar – colecţie de plante uscate, presate între foi de hârtie 

(sugativă), etichetate şi orânduite pe grupe sistematice, con-
stituind un material pentru studiile de botanică.

ANALIZAREA ExEMPLELOR DIN IERBARUL               
CU PLANTE FLORICOLE

 _________________________________________ ghiciţi ghicitoarea
respiră, cresc, dar de umblat nu pot.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Floricolele au următoarele organe: rădăcină, tulpină (lu-
jer, vrej), frunză, floare, fruct şi seminţe.

 • Floricolele – cel mai răspândit grup de plante de pe Pământ.
 • Pentru studierea ştiinţifică a plantelor se culeg ierbarele.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce structură au plantele floricole?
2. Explicaţi, de ce floricolele sunt cele mai răspândite plante.
3. Demonstraţi diversitatea florilor şi fructelor cu seminţe.
4. Alcătuiţi un discurs despre structura plantei floricole ce vă 

place mai mult.
5. Povestiţi, pentru ce se adună ierbarele.

Lucrare practică
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	 Lecţia 32. CArE PLANTE                          
SE NUMESC CONIFErE?

	 Veţi afla mai multe despre caracteristicile plantelor conifere.
Amintiţi-vă! Care sunt organele plantelor floricole?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Comparaţi pomul de măr şi bradul. Ce deosebire este între 

structurile lor?

Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Spre deosebire de măr, crengile bradului cresc 

în cerc pe trunchi. Un asemenea cerc creşte într-un 
sezon. După numărul lor se poate stabili vărsta bra-

dului. Frunzele lui sunt în formă de ace şi se numesc cetină. 
bradul nu face flori, iar în locul fructelor suculente cresc conuri.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Plantele conifere sunt arbori şi arbuşti veşnic verzi. Ele 
au rădăcină, tulpină lemnoasă, frunze-ace – cetină şi co-
nuri cu seminţe.
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gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Ce plante sunt reprezentate în tabloul lui Ivan Truş? Ar-
gumentaţi-vă răspunsul.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Cercetaţi şi povestiţi! Ce însemnătate au plantele conifere 

pentru natură şi viaţa omului?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Plantele conifere sunt arbori şi arbuşti veşnic verzi. Ele 
se deosebesc de floricole prin lipsa de flori şi fructe şi 
fiindcă au frunze-ace – cetină. 

 • seminţele plantelor conifere se formează în conuri. 

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Daţi exemple de plante conifere.
2. Se poate, oare, la prima vedere de stabilit vârsta aproximativă a bradului?
3. Prin ce se deosebeşte structura plantelor conifere de cea a floricolelor?
4. Cercetaţi: ce fel de arbori predomină în ţinutul vostru – foioşi sau coni-
feri? 
5. Judecaţi: de ce pomi de Anul Nou sunt consideraţi brazii ci nu unele 
plante floricole? Cum poate fi prevenită distrugerea arborilor coniferi în 
ajunul sărbătorilor de iarnă?
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	 Lecţia 33. CUM AU APărUT PLANTELE          
DE CULTUră?

	 Veţi afla, de ce plantele de cultură sunt „nepoţii” celor sălba-
tice.
Amintiţi-vă! Ce plante floricole şi conifere cultivă omul?
Priviţi şi povestiţi! Unde aţi văzut aceste plante? Cum le 

foloseşte omul?

Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Încă din vechime, omul cultivă diverse plante 

pentru necesităţile sale: grâu, secară, morcovi, po-
rumb, meri, peri. Toate provin de la plante sălbatice. 
De exemplu, arbustul măceşului a devenit „bunelul” 
unui număr mare de „nepoţi” – soiurilor de trandafiri. 

Unele plante, cum ar fi cartofii sau castraveţii, nu pot creş-
te deja fără ca să-i îngrijească omul. Ele trebuiesc semăna-
te, prăşite, protejate de buruieni şi diferiţi dăunători iar roada 
culeasă la timp. În schimb, teiul şi călinul n-au nevoie de o 
asemenea îngrijire, chiar dacă au fost plantaţi de către om. Ei 
se simt foarte bine în sânul naturii: cresc, se dezvoltă, fac se-
minţe, din care cresc vlăstari tineri.  
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Se întâmplă, că seminţele unor plante de cultură, împrăştiate 
întâmplător, încolţesc între plante sălbatice. Însă, adevărate 
plante de cultură nu vor creşte, pentru că nimeni nu va avea 
grijă de ele.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Plantele, pe care omul le cultivă special pentru necesi-
tăţile sale, se numesc de cultură.

 • Toate plantele de cultură provin de la cele sălbatice.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Pentru ce se cultivă pe Pământ plantele de cultură?
2. Prin ce se deosebesc plantele de cultură de cele sălbatice?
3. Cum folosesc oamenii plantele de cultură? Daţi exemple.
4. Cercetaţi şi povestiţi, ce fel de plante de cultură sunt răspân-
dite în ţinutul vostru.     
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Ce fel de plante de 
cultură aţi dori să cultivaţi pe planeta noastră? Explicaţi, de ce.

CUM OMUL FOLOsEŞTE                                       
PLANTELE DE CULTURĂ

Уживає в їжу        Годує тварин        

Лікує хвороби     

            Виготовляє тканини      

                  Прикрашає оселі      

Foloseşte 
în mâncare Hrănşte animale

Vindecă boli

Produce ţesături

Decorează locuinţele
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	 Lecţia 34. DE CE CONDIţII AU NEVOIE 
PLANTELE PENTrU VIAţă?

	 Veţi afla, cum mediul de existenţă influenţează asupra plan-
telor.
Amintiţi-vă! Prin ce se deosebesc plantele de cultură de 

cele sălbatice?

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mediul de existenţă, sau mediul ambiant este ceea ce o 
înconjoară pe plantă şi influenţează asupra vieţii ei.

																																																																																													

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi desenul şi alcătuiţi un discurs despre condiţiile de 

viaţă ale plantelor în mediul ambiant.

Plantele nu pot supravieţui fără lumină, căldură, aer, apă şi 
substanţe nutritive – diverse săruri ce se conţin, de obicei, în 
sol.

Lumină
Căldură

Aer

Apă şi sub-
stanţe nutritive

Dioxid de carbon

Oxigen

Apă

sol
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	Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Plantele nu se pot alimenta fără lumina solară. 

Însă, condiţiile de viaţă pe planeta noastră diferă. În 
munţi, pustiuri şi stepe este exces de lumină, iar în 
pădurile întunecoase, în peşteri şi la fundul rezer-
voarelor ea este insuficientă. Pe lângă toate, iluminarea se 
schimbă pe parcursul anului. De aceea, plantele sunt nevoite 
să se acomodeze la diferite condiţii de viaţă.

Plante, cărora le place lumina

Plante care cresc la umbră

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Comparaţi aspectul exterior al pinului cu al molidului. De-

monstraţi, că unuia dintre aceste conifere îi place lumina, iar 
altul poate să crească şi în umbră.

Ghiocel

Dalac

ruscuţă-de-primăvară Pin

Iederă Molid
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O condiţie importantă a existenţei plantelor este căldura. Însă, 
fiecare plantă are nevoie de cantitate diferită pentru creştere şi dez-
voltare. Astfel, sunt plante iubitoare de căldură şi iubitoare de frig.

Iubitoare de căldură Iubitore de frig 

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Totul ce o înconjoară pe plantă şi influenţează asupra ei, 
este mediul de existenţă.

 • Lumina, căldura, aerul, apa şi substanţele nutritive sunt 
necesare pentru existenţa plantelor.

 • Plantele se pot acomoda la viaţă în condiţii cu iluminare 
şi cantitate de căldură diferită.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce se numeşte mediu ambiant?
2. Ce condiţii sunt necesare pentru existenţa plantelor?
3. Judecaţi: de ce ghioceii şi brânduşele înfloresc în păduri 
înainte ca arborii să înfrunzească?
4. Observaţi: care plante din ţinutul vostru sunt iubitoare de 
lumină, iar care pot creşte şi la umbră?
5. Ce plante iubitoare de căldură cunoaşteţi? Se cultivă ele, 
oare, în localitatea voastră? Daţi exemple.

Vânăta Varza

Viţa de vie Coacăza
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	 Lecţia 35. CUM SE ACOMODEAZă              
PLANTELE LA DIFErITE         
CONDIţII NATUrALE?

	 Veţi afla, cum plantele „au învăţat” să supravieţuiască în  di-
ferite condiţii.

Amintiţi-vă! Ce condiţii sunt necesare pentru existenţa plantelor?	

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Judecaţi: pot, oare, plantele trăi fără apă?

Pădurarul Înţelept povesteşte despre însemnătatea 
apei în viaţa plantelor:

– Apa este una dintre cele mai importante condiţii 
de existenţă a plantelor. Când ea este insuficientă, 
plantele pot să moară. De aceea, plantele care tră-

iesc în zone aride „s-au învăţat” să dobândească apă şi s-o 
păstreze.	

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri

Priviţi şi povestiţi, cum plantele din stepele uscate econo-
misesc apa. Folosiţi următoarele îmbinări de cuvinte: rădă-
cini lungi, acumularea apei în frunze şi rădăcini.

Năgară

Şovar

Siminoc

Neghină
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Plantele rezervoarelor cu apă dulce trăiesc în condiţii cu ex-
ces de apă. Ele s-au acomodat la viaţa în grosul de apă, la 
fundul rezervoarelor, lângă maluri şi pe suprafaţa apei.

	
Judecaţi! Care plante se numesc iubitoare de apă?
Aerul şi solul aparţin deasemenea la categoria de condiţii 

necesare pentru existenţa plantelor.
Plantele trăiesc în soluri cu fertilitate diferită.
Astfel, fiecare plantă s-a acomodat la anumite condiţii de 

existenţă.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Plantele s-au acomodat la viaţă în diferite medii ale pla-
netei noastre.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Cum s-au acomodat plantele de stepă la neajunsul de apă?
2. Daţi exemple de plante iubitoare de apă.
3. Compuneţi o poveste despre prietenia dintre apă şi plante.
4. Alcătuiţi discursuri după un anumit plan despre însemnăta-
tea solului în viaţa plantelor.
5. Cercetaţi: ce condiţii „îi plac” plantei de cameră care îţi place 
mai mult?	

Salcie

Papură

Nuferi galbeni

Nuferi albi

Lintiţă
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	 Lecţia 36. CUM SE ÎNMULţESC PLANTELE?
	 Veţi afla mai multe despre modalităţile de înmulţire (repro-

ducere) a plantelor.
Amintiţi-vă! În ce grupuri se împart plantele de cultură?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Alcătuiţi un discurs despre răspândirea fructelor şi seminţe-

lor în natură.

Viaţa fiecărei plante floricole şi conifere începe de la sămân-
ţă. După coacerea definitivă, seminţele unor plante (în special 
ale arborilor) trebuie să treacă perioada latentă de iarnă, iar 
ale altor plante (grâul, fasola) trec la viaţa activă (procesul de 
germinare) chiar după coacere. Pentru creştere şi dezvoltare, 
sămânţa trebuie să nimerească în sol cald, în care este îndea-
juns apă şi aer, care conţine oxigen, necesar pentru respiraţie. 
Pe lângă toate, fiecare sămânţă are în interior o rezervă anu-
mită de substanţe nutritive, care îi ajută plantei să se alimente-
ze la începutul vieţii sale.

Povestiţi, cum se deosebesc după formă şi dimensiuni se-
minţele plantelor floricole şi conifere.
			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Din sămânţă poate să crească o plantă nouă.
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Altă modalitate de înmulţire constă în creşterea plantelor noi 
din fragmente de rădăcină, din tulpină şi frunză.

ÎNMULŢIREA PLANTELOR DE CULTURĂ

Prin seminţe

Prin bulbi Prin tubercule

Prin stoloni

Prin butaşi

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Planta nouă poate fi crescută din sămânţă sau dintr-un 
fragment al ei (rădăcină, tulpină, frunză). 

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Unde se „ascunde” sămânţa plantelor floricole şi a celor 

conifere?
2. Care sunt modalităţile de bază a înmulţirii plantelor?
3. Cercetaţi: pot, oare, plantele să se înmulţească în natură 

fără seminţe?
4. Judecaţi: este corect, oare, să numim tuberculele cartofi-

lor seminţe? Aflaţi: unde se conţin seminţele cartofilor?
5. Care plantă de cameră vă place mai mult? Cercetaţi, cum 

poate fi ea înmulţită.
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	 Lecţia 37. CUM INFLUENţEAZă ANIMALELE      
ASUPrA NATUrII PăMâNTULUI?

	 Veţi afla mai multe despre diversitatea animalelor.
Amintiţi-vă! În ce grupuri se împart animalele?
Pădurarul Înţelept ne aminteşte, că animalelor le sunt carac-

teristice nutriţia, respiraţia, reproducerea, creşterea şi dezvoltarea.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Alcătuiţi o listă de animale pe care le puteţi întâlni în ţinutul 

vostru. Încercaţi să le repartizaţi în grupuri: insecte, peşti, pă-
sări şi mamifere.	

Priviţi şi povestiţi! Cum se deosebesc animalele 
după dimensiuni şi structură?

gaiţa Înţeleaptă ne dă poveţe: 
– Unele animale pot fi văzute doar prin 

microscop, iar balena albastră este mai 
lungă decât trei autobuze mari.
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Însemnătatea animalelor în natură este foarte mare. Dacă 
n-ar exista insectele polenizatoare, plantele n-ar face fructe 
cu seminţe. Anume animalele contribuie la răspândirea plan-
telor pe întreg globul pământesc. Fără activitatea lor nu s-ar fi 
format nici solurile. râmele şi alte animale îmbogăţesc perma-
nent solul cu resturi de plante, le fărâmiţează, astfel formân-
du-se humusul. Aşadar, plantele nu pot exista fără animale. 
În natură, între plante şi animale sunt relaţii de reciprocitate 
foarte trainice.

Animalele îndeplinesc în natură şi rolul de „sanitari”. Ele cu-
leg de pe suprafaţa terestră toate resturile de organisme. Ani-
malele acvatice curăţă apa. Deoarece curăţenia apei e la fel 
de importantă precum curăţenia aerului şi a pământului.

Pentru viaţa oamenilor animalele au avut întotdeauna o im-
portanţă foarte mare. Strămoşii noştri supravieţuiau datorită 
vânatului şi pescuitului. Animalele le erau hrană, îmbrăcă-
minte, adăpost, medicamente şi chiar lumină. Cu timpul, rolul 
animalelor sălbatice şi l-au asumat animalele domestice. Ele 
au asigurat omenirea cu produse alimentare şi materie primă: 
piele, lână, mătase, ceară şi, bineînţeles, transport.

Prin paginile Cărţii Cunoştinţelor importante despre natură
 • Diversitatea lumii animale este foarte mare.
 • Animalele joacă un rol important pentru natură şi om.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Demonstraţi că animalele deţin de natura vie.
2. În ce grupuri se împarte lumea animală?
3. Daţi exemple de animale care se deosebesc cardinal după 
dimensiuni.
4. Alcătuiţi un discurs despre rolul animalelor în viaţa plantelor.
5. Imaginaţi-vă că de pe Pământ au dispărut toate animalele. 
Povestiţi, cum s-ar schimba în acest caz viaţa oamenilor şi a 
plantelor?
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	 Lecţia 38. CArE ESTE CEL MAI NUMErOS 
GrUP DE ANIMALE DE PE PăMâNT?

	 Veţi afla mai multe despre viaţa insectelor, despre structura 
lor, înmulţirea şi dezvoltarea.
Amintiţi-vă! În ce constau caracteristicile structurii insecte-

lor adulte?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Corpul insectelor se compune din trei părţi: cap, piept şi 
abdomen. Au trei perechi de picioare (membre). Majori-
tatea insectelor au aripi.

																																																																																													
Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Majoritatea insectelor trăiesc în păduri. Să aflăm 

mai multe despre ele. Priviţi, ce fel de insecte pot fi 
văzute pe stejar. Pe trunchi circulă agitate furnicile, 
un vierme atârnă pe un fir de păianjeniş. Iată că a ate-

rizat o muscă, pe care repede a prins-o o viespe ageră. Lângă 
ureche zumzăie un ţânţar. Pe crengi se odihneşte o rădaşcă, iar 
pe-o frunză stă o buburuză, care vânează afide. Veţi observa 
doar acele insecte, care nu se ascund de privirile trecătorilor. 		
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Pe cele care s-au ascuns, e greu de le văzut. Unele se asea-
mănă cu nişte crenguţe, frunze sau scoarţă. Altele se ascund 
sub scoarţă, în frunză sau în fructe, iar încă altele, sunt foarte 
mărunte. Omida moliei verde a stejarului poate fi văzută uşor. 
Ea este periculoasă doar stejarului.

Priviţi şi găsiţi insectele descrise în text.

Toate insectele sunt într-o continuă căutare a hranei. Însă 
ele reuşesc şi să polenizeze plantele floricole, asigurându-le 
formarea fructelor şi seminţelor. Cei mai activi polenizatori sunt 
albinile, bondarii, fluturii şi muştele. Lumea insectelor parcă 
s-a împărţit în două părţi: erbivore şi răpitoare. Cele erbivore 
mănâncă plantele sălbatice şi cele de cultură „de la tulpină 
până la rădăcină”. Cele răpitoare le vânează pe cele erbivore. 
Dar există încă un grup de insecte, care se hrănesc cu resturi 
de plante şi animale. Ele se numesc „sanitari”.
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În prezent, pe Pământ domină insectele. Ele s-au acomodat 
perfect la viaţă în diferite condiţii naturale. Nu se întâlnesc doar 
în mări. E imposibil de determinat numărul precis al diferitor 
specii de insecte din natură. Acest număr este enorm, iar rolul 
lor în natură – proeminent.	

Un factor interesant de la Pădurarul Înţelept.
Pentru a distinge plantele, animalele şi alte organisme, 

savanţii le-au împărţit în anumite grupuri, care au carac-
teristici comune. Aceste grupuri se numesc specii.

 _________________________________________ ghiciţi ghicitoarea
Are şase picioare, neauzite la alergare.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Insectele – cel mai numeros grup de animale de pe Pă-
mânt.

 • Insectele s-au acomodat la viaţă în diferite condiţii na-
turale.

 • Insectele se împart în erbivore, răpitoare şi „sanitari”.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce structură au insectele?
2. Numiţi insectele pe care le-aţi văzut în timpul verii.
3. Judecaţi, care insecte sunt prietenii, 

duşmanii şi vecinii omului. Daţi exemple.
4. Alcătuiţi planul unui discurs despre 

viaţa şi înmulţirea insectei pe care o con-
sideraţi prieten.

5. Alcătuiţi un scenariu al desenelor 
animate „În lumea insectelor”.
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	 Lecţia 39. CUM S-AU ACOMODAT PEŞTII          
LA VIAţA ÎN rEZErVOArE?

	 Veţi afla mai multe despre peşti, despre înmulţirea şi dez-
voltarea lor.
Amintiţi-vă! Care sunt caracteristicile structurii peştilor?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Toţi peştii sunt animale acvatice, cu forma corpului opti-

că. Aceasta le ajută să se mişte repede în apă.
																																																																																													

Pentru protecţie, corpul peştilor este acoperit cu solzi şi un 
strat de mucus şi este alcătuit din cap, trunchi şi coadă. În loc 
de perechile de  membre au înotătoare. Peştii respiră cu ajuto-
rul branhiilor, folosind oxigenul dizolvat în apă.

Pădurarul Înţelept, cunoscător de animale, po-
vesteşte:

– Cum se ia gheaţa de pe rezervoare, peştii se ri-
dică la suprafaţa apei, părăsind găurile în care au 
iernat. Se apropie perioada de reproducere – depu-

nerea de icre sau boiştea.

Şalău

Sabiţă

babuşcă

biban

Lin

hering
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În timpul depunerii icrelor, peştii îşi schimbă exteriorul. Cu-
loarea masculilor, de exemplu a bibanului de râu, devine mai 
aprinsă.

După depunerea icrelor, peştii n-au grijă de urmaşi. Din icre 
ies larve, care mai apoi se transformă în puiet. Foarte multe 
larve şi puiet mor, de aceea, peştii depun icre în cantităţi mari.

Peştii de mare sunt foarte diferiţi după mărime şi structură. Ei 
populează toate părţile Oceanului Planetar. Unii se simt bine 
la suprafaţă, iar alţii – sub stratul gros de apă sau chiar la cele 
mai mari adâncimi.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Priviţi şi povestiţi! La ce adăncimi pot fi întâlniţi diferiţi peşti 

în mări şi rezervoare de apă dulce?

Peşte zburător

bobleţ

Merluciu

Peşte undiţar 
(deavol de mare)

Obleţ (sorean)

Plătică

Cambulă

Calcan
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 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Cum se deosebesc între ei peştii de 

mare?

 

 _________________________________________ ghiciţi ghicitoarea
Cap are, gât n-are. Ochi are, sprâncene n-are. Picioare              

n-are, dar ajunge-n depărtare.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Corpul peştilor este în formă optică, acoperit cu solzi şi 
cu un strat de mucus.

 • sunt peşti de mare şi de apă dulce.
 • Peştii s-au acomodat perfect la viaţă în mediul acvatic.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce îi ajută pe peşti să se mişte repede în apă?
2. În ce grupuri pot fi împărţiţi peştii?
3. Cum credeţi, au grijă peştii de urmaşii lor?
4. De ce peştii depun o cantitate mare de icre?
5. Alcătiuţi un discurs despre diversitatea peştilor. Ce fel de 

peşti de acvariu cunoaşteţi? Compuneţi despre ei o ghicitoare.

Lungimea rechinului balenă – 18 m,
A peştelui Gobi – 16 mm
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	 Lecţia 40. CArE ANIMALE AU POPULAT         
PăMâNTUL PrIMELE?

	 Veţi afla despre existenţa amfibiilor şi reptilelor.
Amintiţi-vă! Unde în natură aţi vă-

zut broaşte? Care sunt caracteristici-
le modului lor de trai?

Pădurarul Înţelept le povesteşte 
celor curioşi:

– broasca aparţine grupului de ani-
male numite amfibii. Aceasta este o 
denumire foarte potrivită. Deoarece 
asemenea animale trăiesc atât în 
apă, cât şi pe uscat. Strămoşii amfibi-
ilor primii au ieşit din apă pe pământ.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce fel de amfibii există?

Pădurarul Înţelept întreabă:
– Aţi avut ocazia să auziţi primăvara un cârâit sonor? Prin acest 

„cântec” broaştele încep perioada de reproducere – depunerea 
de icre. Toate amfibiile depun icrele în apă. Depunându-le, ele nu 
se interesează mai mult  de soarta lor. Multe icre sunt mâncate 
de alte animale. De aceea, ele sunt într-un număr mare. Când 
depunerea se termină, se încheie şi „concertul” din rezervoare.		

FĂRĂ COADĂ

brotăcel broască Triton Salamandră

CU COADĂ 
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Din icre ies mormoloci. Dezvoltarea şi 
transformarea lor are loc treptat. Aproape zil-
nic la ei apar trăsături ale broaştelor mature.

Priviţi, judecaţi şi povestiţi! Ce asemă-
nare este între toate animalele reprezentate. 
Numeşte-le printr-un sinbgur cuvânt.

Pădurarul Înţelept le povesteşte celor curioşi:
– Denumirea de reptile ne informează că aceste animale se 

deplasează târându-se. În prezent, ele pot fi întâlnite pe întreg 
globul pământesc.

Amintiţi-vă! Aţi avut ocazia să auziţi despre dinozauri – stră-
moşii dispăruţi ai reptilelor de azi?

Dinozaurii dominau pe Pământ foarte mult timp în urmă. 
Până azi a rămas o enigmă dispariţia lor.	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Amfibiile şi reptilele sunt o parte a lumii naturii vii.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Daţi exemple de amfibii şi reptile.
2. Cum arată mormolocii?
3. Ce reptile pot fi întâlnite în ţinutul vostru?
4. De ce au dispărut dinozaurii? Exprimaţi-vă părerea.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Demonstraţi, că broaş-
tele, şopârlele şi şerpii sunt folositori pentru planeta noastră.
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	 Lecţia 41. CUM PăSărILE AU CUCErIT  
SPAţIUL AErIAN?

	 Veţi afla mai multe despre structura, acomodarea la zbor şi 
modalităţile de nutriţie ale păsărilor.
Amintiţi-vă! Prin ce se deosebesc păsările de alte animale?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! În ce constau caracteristicile vieţii aces-

tor păsări?

Cocoş şi găină

Porumbel gri

Vrabie

Şoim

Ciocănitoare

Cocor gri
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Corpul păsărilor este acoperit cu pene şi se compune 
din cap, trunchi şi membre. N-au dinţi, însă au cioc 
(plisc). Cu ajutorul membrelor din faţă – aripilor – păsă-
rile zboară.

																																																																																													

 __________________________________________  ghiciţi ghicitorile
 • La noi au zburat, în pomi s-au aşezat.
Fără bardă şi lopată,
Case şi-au făcut îndată.

 • Lung în cioc, lung în picioare,
Prin băltoace-i meşter mare.
 • Oamenii toţi mă iubesc că copacii îi păzesc.
Eu sunt doctor din pădure, cu fes roşu şi secure.

În ajutorul Pădurarului Înţelept a venit priete-
na noastră – gaiţa:

– Noi, păsările, am cucerit spaţiul aerian, fiindcă 
avem un număr suficient de caracteristici necesre 

pentru zbor. În primul rând – aripile.
Pentru a zbura, este nevoie de multă energie. De aceea, 

păsările mănâncă foarte mult. Datorită capacităţii de a zbura, 
păsările îşi găsesc mai uşor hrană. De sus toate se văd mai 
bine şi se poate ajunge oriunde.

Păsările se alimentează diferit.	
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Întreceţi-vă! Care grup va numi mai multe păsări care se 

deosebesc după felul de nutriţie.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • Păsările au diferite acomodări pentru zbor.
 • Păsările se deosebesc după modalităţile de nutriţie.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce constau caracteristicile structurii păsărilor?
2. Cum s-au acomodat păsările la zbor?
3. De unde păsările obţin energie pentru zbor?
4. Cercetaţi: cu ce se alimentează păsările pe care le puteţi 

vedea în localitatea voastră? Daţi exemple.
5. Amintiţi-vă poveşti sau cântece despre păsări. Despre ce 

caracteristici ale lor se povesteşte în ele?

Ieruncă

Piţigpoi

Gaiţă

bufniţă

Erbivore Carnivore

In
se

ct
iv

or
e

R
ăp

ito
ar

e

Omnivore
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	 Lecţia 42. CUM PăSărILE ÎNGrIJESC            
DE UrMAŞII LOr?

	 Veţi afla mai multe despre grijile de primăvară şi de vară 
ale păsărilor.
Amintiţi-vă! Oare peştii îngrijesc de urmaşii lor?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi numiţi! Care păsări aparţin la grupul călătoare, iar 

care – la sedentare?

Pădurarul Înţelept povesteşte despre viaţa păsărilor pri-
măvara:

– În decursul anului, în viaţa păsărilor se observă 
câteva perioade. La păsările călătoare aceste sunt: 
întoarcerea primăvara, cuibăritul şi scoaterea puilor, 
pregătirea pentru călătoria din timpul toamnei.

La discuţie se alătură prietena noastră – gaiţa 
cu pene albastre:

– Cea mai importantă perioadă pentru păsări este cea de 
primăvară, când vine timpul scoaterii puilor.

Primăvara, păsările se întorc în locurile natale. Mascu-
lii vin în locurile de cuibărit mai repede ca femelele, pen-
tru a găsi cel mai bun loc pentru cuib şi a-l păzi. Îl „apără” 
cu ajutorul cântărilor. În timpul clocirii, obligaţiile părinteşti 
nu se repartizează egal. La ciocănitori, gaiţe şi privighe-
tori femela cloceşte ouăle ziua, iar masculul – noaptea. 		

Graur Coţofană barză
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	La raţele sălbatice, grija puilor o poartă doar raţa-mamă. Fe-
melele şoimilor, uliilor, vulturilor deasemenea clocesc singure 
ouăle, însă masculii le aduc hrană. Ei se străduiesc să facă 
acest lucru foarte atent, ca duşmanii să nu le găsească ciubu-
rile.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Cea mai importantă grijă a păsărilor primăvara este 
scoaterea puilor. În această perioadă ele nu trebuiesc 
deranjate.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Povestiţi, cum păsările se pregătesc de scoaterea puilor.
2. De ce primăvara păsările cântă?
3. Cum se repartizează obligaţiile părinteşti la păsări în tim-

pul clocirii ouălor şi a hrănirii puilor? Daţi exemple.
4. Alcătuiţi reguli de conduită în sânul naturii în perioada 

când păsările îngrijesc de puii lor.
5. Imaginaţi-vă, că trebuie să povestiţi despre păsări locui-

torilor unei planete din basm, care sunt nişte insecte. Alcătuiţi 
planul comunicării voastre.
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	 Lecţia 43. CUM S-AU ACOMODAT MAMIFErELE 
LA VIAţă ÎN DIFErITE CONDIţII? 

	 Veţi afla mai multe despre diversitatea mamiferelor.
Amintiţi-vă! Prin ce se deosebesc mamiferele de alte animale?

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri

Priviţi şi povestiţi! În ce constau caracteristicile structurii şi 
a modului de viaţă al diferitor grupuri de mamifere?

Arici Liliac Şoarece

Iepure 	Lup Focă

Delfin Cimpanzeu Cal
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mamiferele se deosebesc de alte animale prin: nivelul 

înalt de dezvoltare al organelor de simţ; hrănirea puilor cu 
lapte; piele acoperită cu păr.

Mamiferele sunt cele mai dezvoltate fiinţe dintre toate 
animalele, cele mai apropiate rude ale omului.
																																																																																													

Forma şi dimensiunile corpului mamiferelor se disting prin-
tr-o diversitate foarte mare. Mamiferele s-au acomodat la dife-
rite modalităţi de deplasare, de dobândire a hranei şi la viaţa 
în condiţii naturale proprii unei specii anume.

Cele mai numeroase sunt mamiferele terestre. Unele trăiesc 
în păduri iar altele – pe întinderi deschise. Sunt mamifere de 
pădure care îşi petrec toată viaţa pe copaci (veveriţele) şi îşi 
fac acolo cuiburi. Jderul şi hermina locuiesc atât pe pământ, 
cât şi pe copaci, unde se simt foarte bine. Pentru urs, elan, 
cerb şi căprioară pădurea este mediu de dobândire a hranei 
şi adăpost de nădejde. Dintre organele de simţ, la ei sunt dez-
voltate auzul şi mirosul, iar văzul nu-i chiar foarte dezvoltat. În 
întinderile deschise pe animale le salvează anume vederea 
ageră şi alergarea rapidă. Mamiferele care nu pot fugi repede 
(marmotele şi hârciogii) se ascund în găuri. Cârtiţele îşi petrec 
toată viaţa sub pământ, unde văzul n-are nici o însemnătate, 
însă mirosul trebuie să fie foarte ager. Spaţiul aerian a fost cu-
cerit la perfecţie de lilieci.

Unele mamifere (balenele, delfinii) îşi petrec viaţa în spa-
ţiul acvatic. Modul de viaţă acvatic a provocat la ele diferite             
transformări. Membrele lor au devenit aripi înotătoare. Uneori, 
balena este numită peşte. Nu repetaţi această greşeală!

Focile şi morsele se hrănesc în apă, iar pentru reproducere 
ies pe uscat. Castorul şi nutria sunt strâns legaţi de mediul ac-
vatic, deşi petrec mult timp şi pe pământ.
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 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce acomodări la viaţă au mamiferele 

terestre? Încercaţi să le comparaţi cu cele care trăiesc în apă.

gaiţa Înţeleaptă îi întreabă pe cei curioşi:
– De ce marmota este trezită în luna februarie?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Mamiferele s-au acomodat bine la viaţă în diferite con-
diţii naturale.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Prin ce se deosebesc mamiferele de alte animale?
2. Cum se deplasează mamiferele terestre şi cele acvatice? 
Daţi exemple.
3. Explicaţi, de ce mamiferele sunt numite cele mai apropiate 
rude ale omului.
4. Аlcătuiţi un discurs despre însemnătatea pădurii pentru viaţa 
mamiferelor. Numiţi mamiferele de pădure pe care le cunoaşteţi.
5. Povestiţi despre mediul de existenţă al mamiferelor (după 
ajutor vă puteţi adresa în „Biroul de informaţii al Naturii-Ma-
mă”).

Castor

Popândău

Marmotă

Nutrie
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	 Lecţia 44. CUM ÎNGrIJESC               
MAMIFErELE DE UrMAŞII LOr?

	 Veţi afla despre faptul cum îngrijesc mamiferele de urmaşii 
lor.
Amintiţi-vă! Cum s-au acomodat mamiferele la viaţă în dife-

rite condiţii naturale?

Pădurarul Înţelept povesteşte despre mamiferele – pă-
rinţi grijulii:

– Pe parcursul anului, în viaţa mamiferelor se dis-
ting anumite perioade. Cele mai importante sunt re-
producerea şi îngrijirea urmaşilor.

Perioada de reproducere începe cu pregătirea as-
cunzişului pentru pui. Veveriţele construiesc cuiburi 

rotunde speciale. bursucii ordonaţi fac „curăţenie generală” în 
vizuinile vechi şi le renovează. Lupii îşi ascund culcuşurile în 
desişuri de nestrăbătut.

La mamifere puii se nasc diferiţi. În ascunzişuri bine tăinuite 
(cuiburi, scorburi sau vizuini), ei stau orbi şi neputincioşi, cum 
ar fi puii de arici şi de veveriţă. Părinţii trebuie să depună multe 
eforturi până când îi vor vedea mari şi îşi vor putea găsi singuri 
„pâinea cea de toate zilele”.

În schimb, căpriţele şi iepuraşii sunt bine dezvoltaţi şi repede 
se ridică pe picioarele lor. 
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Toate mamiferele îşi hrănesc puii 
cu lapte. Laptele de iepuroaică săl-
batică este foarte nutritiv, însă ea îşi 
hrăneşte puii 7-8 zile.

Lupii îşi hrănesc puii cu lapte 4-6 
săptămâni, renii – 4-5 luni iar urşii po-
lari – aproape un an.

În timpul cât puii cresc, părinţii îi în-
vaţă cum să-şi dobândească hrană, 
cum să scape de pericol, să deose-
bească plantele otrăvitoare de cele 
comestibile, să se ascundă de răpi-
toare şi vânători. Puii se ţin mai întâi 
pe lângă ascunzişuri, iar apoi se tot 
îndepărtează de „casa părintească” 

şi, treptat, o părăsesc cu totul. Vulpile maturizate şi lupii îşi pă-
răsesc deasemenea ascunzişurile, iar popândăii, marmotele şi 
cârtiţele trăiesc mereu în casele lor.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Mamiferele îşi hrănesc puii cu lapte şi au grijă de ei. Prin 
aceasta, ele se deosebesc cardinal de restul animale.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Cum se pregătesc animalele de perioada de reproducere?
2. Explicaţi: de ce mamiferele mature transmit urmaşilor toa-

te deprinderile sale?
3. Demonstraţi, că îngrijirea de urmaşi este o perioadă im-

portantă în viaţa mamiferelor.
4. Alcătuiţi un discurs despre viaţa mamiferului pe care aveţi 

posibilitatea să-l urmăriţi de sine stătător.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Judecaţi: cum pot fi 

ocrotite mamiferele pe planeta noastră?
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	 Lecţia 45. PrIN CE SE DEOSEbESC 
ANIMALELE SăLbATICE              
DE CELE DOMESTICE?

	 Veţi afla mai multe despre folosul pe care-l aduc animalele 
domestice.
Amintiţi-vă! Care animale sunt sălbatice şi care – domesti-

ce?
Multe mii de ani în urmă oamenii au început să îmblânzeas-

că animalele şi, în sfârşit, le-au îmblânzit pe multe, însă do-
mestice au devenit doar acele care aduceau folos.

 ______________________________ Aflăm sensul cuvintelor
Îmblânzire – a deprinde un animal sălbatic să se supună omului, 

să trăiască în apropierea şi în folosul omului timp de o generaţie.
Domesticire – a obişnui un animal sălbatic să trăiască alături 

de oameni spre a le aduce anumite foloase în mai multe generaţii.

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Domestice se numesc animalele care trăiesc în condiţii 
de fermă sau acasă, aduc folos oamenilor şi au nevoie 
de îngrijire.

																																																																																													

Pe parcursul istoriei, omul a reuşit să domesticească doar 
25 specii de animale.

 _________________________  Memoraţi şi explicaţi proverbele
 • Vaca lângă casă e mâncare pe 
masă.

 • Laptele în ulcior nu vine singur.

 • Îţi place să călăreşti, placă-ţi şi să 
hrăneşti.
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Priviţi şi povestiţi! Cum şi în ce caz îi ajută pe oameni ani-

malele domestice reprezentate în fotografii?

Primele animale domesticite au fost câinii – prieteni devotaţi 
şi ajutor la nevoie.

Strămoşul vacii domestice este bourul sălbatic, răspândit 
cândva în pădurile şi stepele noastre. bourul era mare, puter-
nic şi măreţ. El n-avea duşmani în natură. Chiar o haită de lupi 
nu puteau să-l doboare. Cauza dispariţiei lor a fost vânatul, 
tăierea pădurilor şi prelucrarea pământului de stepă. Ultimul 
bour a fost văzut mai bine de 400 ani în urmă.

Oi

reni

Crap	de	iaz

Măgar

Iepure

Albină meliferă

Cămile

Curcan

Vierme de mătase
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 _________________________________________ Lucrăm în perechi 

Priviţi şi faceţi concluzii! Sunt, oare, diferenţe între aspec-
tul exterior al raselor de vaci domestice şi cel al strămoşului 
lor sălbatic? De ce animalele domestice se deosebesc de 
cele sălbatice?

Oamenii continuă şi astăzi să domesticească animale sălbati-
ce: elani, antilope, samuri, nurci, castori şi peşti (somoni şi nisetri).

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Animalele domestice, trăind în ferme sau acasă, aduc 
folos oamenilor.

 • Ele sunt mai puţine la număr decât cele sălbatice şi au 
nevoie de ajutorul omului.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Prin ce se deosebesc animalele domestice de cele sălbati-
ce?  
2. Pentru ce oamenii cresc animale domestice?
3. Alcătuiţi un discurs despre animalul domestic care vă place 
mai mult.
4. Folosind desenele animate create 
după povestea „Pisica plimbându-se 
singură” de J. r. Kipling, povestiţi 
cum omul primitiv a domesticit pisica.
5. Cum credeţi, care animal sălbatic 
ar trebui domesticit în zilele noastre? 
Explicaţi-vă părerea.	
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	 Lecţia 46. ÎN CE CONSTAU MISTErELE           
LUMII CIUPErCILOr?

	 Veţi afla mai multe despre structura şi diversitatea ciupercilor.
Amintiţi-vă! Unde le place ciupercilor să crească?
Pădurarul Înţelept povesteşte:
– S-ar părea, că nu-i nimic deosebit în vineţele, ghebe şi în 

frumoasele mănătărci (hribi). În schimb, ciupercile sunt fiinţe 
misterioase. Ele pot apărea parcă din nimic doar în câteva ore.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Aţi avut ocazia să vedeţei asemenea 

ciuperci?

recunoaşteţi, că mucegaiul din încăperile umede şi de pe 
produsele alimentare n-au nimic comun cu ciupercile din pă-
dure. Oamenii nici nu-şi dau seama că sunt înconjuraţi de o 
mulţime de ciuperci-microscopice.

Noţiunea de „ciuperci” este legată adesea de cipercile supe-
rioare, care au la exterior pălărioară şi picioruş. Structura lor, 
însă, este deosebit de complicată: la suprafaţă vedem doar car-
poforul, care „trăieşte” 5-10 zile. Partea de bază a ciupercilor 
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se află în pământ. Acestea sunt niş-
te „fire” foarte subţiri care, crescând, 
formează miceliul. Miceliul joacă rolul 
unei rădăcini: absoarbe substanţe nu-
tritive – alimentează ciuperca. Cu cât 
e mai mare suprafaţa lui, cu atât se 
hrăneşte mai bine ciuperca. Miceliul 
poate exista zeci, chiar sute de ani.

Explicaţi! De ce se spune că ciupercile trebuiesc tăiate 
atent, fără a aduce daune miceliului?

 _________________________________________ ghiciţi ghicitoarea
În pădure, lângă cioate, umbreluţe colorate.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Ciupercile – specie de organisme aparte.
 • Ciupercile se hrănesc cu nutrienţi gata, precum animalele, 
însă cresc şi duc un mod de viaţă fixat, precum plantele.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce structură au ciupercile?
2. Daţi exemple de ciuperci superioare.      
3. Unde aţi avut ocazia să vedeţi ciuperci inferioare?
4. Prin ce se aseamănă ciupercile cu animalele şi prin ce – cu 
plantele?
5. Demonstraţi că ciupercile sunt parte a naturii vii.	

Astfel arată miceliul
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	 Lecţia 47. CE ÎNSEMNăTATE                    
AU CIUPErCILE ÎN NATUră           
ŞI ÎN VIAţA OAMENILOr?

	 Veţi afla despre faptul, de ce pâinea nu poate fi pregătită 
fără ciuperci.

Amintiţi-vă! În ce constă diversitatea ciupercilor?
gaiţa Înţeleaptă povesteşte despre diferite fe-

luri de ciuperci:
– Cred că toţi aţi auzit zicătoarea: „Pâinea este ca-

pul lumii”. Dar fără drojdii, care sunt şi ele ciuperci, 
nu se face pâine. Prepararea cvasului este dease-

menea imposibilă fără drojdii. Sunt ciuperci microscopice din 
care se produc medicamente, însă sunt şi altele, care provoa-
că diferite boli la oameni, plante şi animale.

În natură, ciupercile îndeplinesc rolul de „sanitari”. Toamna 
ciupercile parcă mistuie frunzele căzute, eliberând locul pentru 
plante noi. Rolul proeminent al ciupercilor este în formarea so-
lului. Ele transformă resturile plantelor şi animalelor în humus.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri

Priviţi şi povestiţi! Ce se produce cu ajutorul ciupercilor?
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Pădurarul Înţelept remarcă:
– Ce s-ar spune despre ciuperci, oamenilor oricum 

le plac mai mult cele superioare. Însă trebuie să ştim 
a deosebi ciupercile comestibile de cele otrăvitoare. 

gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

      Olena Ciumakova. Ciuperci																	Ivan Şyşkin. În pădure

În care tablou sunt reprezentate ciuperci comestibile 
şi în care – otrăvitoare?

să vă fie de regulă: nu cunoaşteţi ciuperca – n-o luaţi în 
coş. Nu strângeţi ciuperci lângă şosea: acolo ele acumu-
lează substanţe dăunătoare din gazele de eşapament.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Ciupercile au o mare însemnătate în viaţa oamenilor şi a na-
turii.

 • Printre ciupercile superioare sunt comestibile şi otrăvitoare.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Unde se întrebuinţează ciupercile microscopice?
2. Când ciupercile aduc folos şi când – daună?
3. De ce strângătorii de ciuperci trebuie să fie atenţi? Daţi 

exemple de ciuperci comestibile şi otrăvitoare.
4. Povestiţi, ce rol îndeplinesc ciupercile în natură.
5. Alcătuiţi un îndreptar pentru iubitorii de a strânge ciuperci.
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	 Lecţia 48. ÎNTrEbăM NATUrA-MAMă: DE CE 
bACTErIILE SUNT ŞI PrIETENII, 
ŞI DUŞMANII OMULUI?

	 Veţi afla despre existenţa bacteriilor şi viruşilor.
Amintiţi-vă! Ce însemnătate au pentru viaţa omului ciuper-

cile microscopice?

Pădurarul Înţelept explică:
– Bacteriile sunt organisme foarte mici după mări-

me, care pot fi văzute doar prin microscop.

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce forme ale bacteriilor putem vedea 

prin microscop?

bacteriile nu pot fi văzute cu ochiul liber. Însă, despre ele pu-
tem afla cu ajutorul altor organe de simţ. După mirosul incom-
parabil al solului, plugarul poate determina: „A venit primăvara. 
E timpul să începem lucrările câmpului”. În schimb, savantul 
va spune: „În sol e căldură îndeajuns pentru dezvoltarea bac-
teriilor”.
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bacterii sunt peste tot. Ele pot supravieţui în aşa condiţii, 
în care alte organisme n-ar rezista nici o minută: în gheţarii 
veşnici, în izvoarele termale, la înălţimea de câteva zeci de 
kilometri deasupra Pământului şi în cele mai adânci mine. Nu-i 
nici un colţişor pe planeta noastră unde n-ar fi bacterii.

Rolul pe care-l îndeplinesc bacteriile pe Pământ este asemă-
nător cu cel al ciupercilor. Împreună 
ele „prelucrează” resturile organis-
melor în aşa fel, încât le transformă 
în nutrienţi, cu care se alimentează 
plantele. bacteriile sporesc fertilita-
tea solului şi productivitatea plante-
lor de cultură, curăţă mediul ambiant. 
Ele mai sunt folosite la prepararea 
produselor lactate: smântână, iaurt, 
caşcaval şi a medicamentelor. Deasemenea, la murarea cas-
traveţilor, a roşiilor şi a verzei.

Cu părere de rău, bacteriile pot fi şi duşmani: multe dintre ele 
provoacă diferite boli la oameni, animale şi plante, descompun 
produsele alimentare.

Viruşii sunt deasemenea parte a naturii – organisme neo-
bişnuite ce ocupă o poziţie intermediară între natura vie şi cea 
moartă. Dimensiunile viruşilor sunt cu mult mai mici decât ale 
bacteriilor.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce formă au bacteriile şi unde trăiesc ele?
2. În ce constă rolul bacteriilor în natura vie şi moartă?
3. Numiţi câteva produse alimentare care ne-au „dăruit” bac-

terii.
4. Demonstraţi, că bacteriile pot fi atât prietenii, cât şi duş-

manii omului.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Explicaţi, de ce pla-

neta noastră are nevoie de bacterii.
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	 Lecţia 49. CE ESTE LANţUL TrOFIC?
	 Veţi afla despre relaţiile „alimentare” ale organismelor.
Amintiţi-vă! În ce grupuri se împart animalele după modul de 
alimentare?

 _________________________________________ Lucrăm în perechiі
Judecaţi! În ce constă diferenţa între nutriţia ariciului şi a 

lupului, a piţigoiului şi a uliului?

Pădurarul Înţelept explică:
– După cum ştiţi, pentru viaţa tuturor organisme-

lor este nevoie de energie. Plantele o primesc de la 
Soare iar alte organisme – din mâncare. În natură totul are 
o ordine: unele organisme devin hrană pentru altele. Astfel, 
substanţele nutritive şi energia trec de la un organism la altul, 
alcătuind lanţuri trofice care adună organismele într-un sistem 
unic.

Priviţi un exemplu de lanţ trofic tipic: cu plante se nutresc lar-
vele fluturilor, ele devin hrană pentru păsările insectivore care, 
la rândul lor, devin pradă păsărilor şi animalelor răpitoare. Fie-
care organism ce formează un astfel de lanţ are propriul mod 
de nutriţie.
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Plantele stau la bazele lanţului trofic. Menirea lor este de a 
produce substanţe cu ajutorul energiei Soarelui. A doua verigă 
a lanţului sunt animalele erbivore. A treia – animalele insecti-
vore, iar a patra – animalele răpitoare.

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Nimeni şi nimic nu-i de prisos în natură.
Toate organismele sunt strâns legate între ele.

																																																																																													

ALCĂTUIREA LANŢULUI TROFIC

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • În natură, organismele sunt legate între ele prin lanţuri trofice.  

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De unde obţin energie plantele şi animalele?
2. Demonstraţi, că lanţurile trofice din natura vie sunt moda-

lităţile de transmitere a a energiei şi a nutrienţilor.
3. Explicaţi, de ce animalele nu pot exista fără plante.
4. Din ce grupuri poate fi alcătuit lanţul trofic?
5. Daţi exemple proprii de lanţuri trofice.

Lucrare practică

Primul 
grup

Al doilea 
grup

Al treilea 
grup

Al patrulea 
grup
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	 Lecţia 50. CUM DE OCrOTIT                     
PLANTELE rArE? 

	 Veţi afla mai multe despre Cartea roşie a Ucrainei şi des-
pre grădinile botanice.
Amintiţi-vă! Ce însemnătate au plantele în natură şi în viaţa 

omului? Pentru ce a fost alcătuită Cartea roşie?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Alcătuiţi un discurs pe tema „Dacă ar dispărea toate plantele 

de pe Pământ”.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Numiţi plantele ce trebuiesc ocrotite. Argumentaţi, de ce 

plantele au nevoie de protecţie.
Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Cartea roşie este o lucrare ştiinţifică ce conţine 

listele plantelor şi animalelor care se află pre cale de 
dispariţie. Cartea roşie a Ucrainei este alcătuită din 

două volume: „Lumea vegetală” şi „Lumea animală”.
Cred că veţi fi curioşi să aflaţi că gradul de risc pentru plan-

te şi animale este diferit. De aceea, savanţii le-au însemnat            
deasemenea diferit.

Periclitate 	 cu roşu

Vulnerabile 	cu portocaliu

Rare  	cu galben

Preţioase 	cu gri
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Privind imaginile plantelor şi animalelor din manual, introdu-
se în Cartea roşie, fiţi atenţi la cerculeţul colorat de lângă ele. 
Atunci veţi înţelege care este gradul de risc al acestor plante 
sau animale în natură.

Plantele care trebuiesc ocrotite

gaiţa Înţeleaptă ne dă poveţe:
– Dacă vreţi să vedeţi cum cresc în natură plantele 

introduse în Cartea roşie a Ucrainei, sau alte plante 
sălbatice, vizitaţi grădinile botanice. Nici o fotografie 

sau desen nu poate înlocui contemplarea colecţiei vii de plante 
rare în mediul lor natural.

Ceapa ursului

Albăstrea

rădăcina de aur

răchiţele

Frăsinel

Stânjenel

Suliţa regelui

Salvinia plutitoare

Pădure

stepă

Munţii Car-
paţi şi ai 
Crimeei

Rezervoare şi 
mlaştini
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
grădina botanică este muzeu al naturii vii în aer liber.

																																																																																													

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Plantele sunt comoara Pământului şi au nevoie de pro-
tecţie.

 • Cartea Roşie este o lucrare ştiinţifică ce conţine listele 
plantelor şi animalelor care sunt în pericol de dispariţie.

 • În grădinile botanice plantele pot fi văzute în mediul lor 
natural.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce constă importanţa plantelor?
2. Daţi exemple de plante ce sunt în pericol de dispariţie.
3. Cercetaţi: care plante din localitatea voastră sunt introduse 
în Cartea roşie?
4. Pentru ce se înfiinţează grădinile botanice?
5. Explicaţi, cum aţi putea ajuta natura să micşoreze numărul 
de plante ce dispar.

Grădina botanică Nikitskii din 
Crimeea

Bine aţi venit în muzeul naturii vii!

Grădina botanică din Kyiv
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	 Lecţia 51. CUM DE OCrOTIT ANIMALELE       
CE DISPAr?

	 Veţi afla mai multe despre protecţia lumii animale.
Amintiţi-vă! Ce însemnătate au animalele pentru natură şi 

viaţa omului? Ce animale din Cartea roşie a Ucrainei cunoaş-
teţi deja?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Alcătuiţi un discurs pe tema „Ce s-ar întâmpla, dacă ar dis-

părea de pe Pământ toate animalele?”.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Numiţi animalele ce au nevoie de protecţia omului. Argumen-

taţi, de ce animalele sălbatice trebuiesc ocrotite.

Animalele din Cartea Roşie a Ucrainei

Scarabeu

Căluţ-de-mare

Triton carpatic

bondar-de-pământ

Morun

Salamandră ţipătoare

Insecte

Peşti

Amfibii
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Priviţi şi povestiţi! Explicaţi, despre ce ne „povestesc” 
aceste semne convenţionale.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Animalele sunt comoara Pământului. Trebuie să păs-
trăm diversitatea lor în natură.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce constă importanţa plantelor pentru natură?
2. Cum influenţează animalele asupra vieţii omului?
3. Daţi exemple de animale din Cartea roşie a Ucrainei.
4. Care animale din ţinutul vostru au nevoie de protecţie?
5. Judecaţi: cum puteţi ajuta la păstrarea lumii animale şi a 
celei vegetale în mediul ambiant?

Şopârlă verde

Auşel cu cap galben

bizam rusesc

Viperă de stepă

Dumbrăveancă

Popândău pestriţ

Reptile

Păsări

Mamifere
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	 Lecţia 52. PENTrU CE SE ÎNFIINţEAZă          
rEZErVAţIILE?

	 Veţi afla despre ocrotirea naturii în rezervaţiile de stat.
Amintiţi-vă! Care este cauza dispariţiei plantelor şi anima-

lelor?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Discutaţi despre activitatea ce trebuie desfăşurată pentru 

păstrarea diversităţii plantelor şi animalelor în natură.

:?

Pădurarul Înţelept povesteşte:
– Niciun organism nu poate supravieţui fără me-

diul său de existenţă, fără „vecini” şi „rude” (plante şi 
animale), fără natura moartă. De aceea, trebuie să 

păstrăm natura ca un tot întreg, ci nu anumite plante şi anima-
le în parte.

Primul pas:
alcătuirea listelor de plante şi animale care sunt în 
pericol de dispariţie, adică înfiinţarea şi înnoirea 

permanentă a Cărţii roşii a Ucrainei.

Al doilea pas:
păstrarea mediului natural de existenţă al plantelor 

şi animalelor.

Al treilea pas:
acumularea cunoştinţelor noi despre necesitatea 

ocrotirii naturii ţinutului natal.
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Priviţi şi povestiţi! S-au păstrat, oare, în ţinutul vostru col-
ţişoare neatinse ale naturii?

rezervaţiile sunt „muzee istorice”, cu caracter specific, ale 
naturii. În ele se păstrează mediile naturale (porţiuni de stepe, 
păduri, rezervoare cu teritoriile ce le înconjoară, munţi etc) cu-
rate, neatinse de activitatea distrugătoare a omului. 

rezervaţiile păstrează liniştea, integritatea naturii sălbatice. 
În ele trăiesc plante şi animale, introduse în Cartea roşie a 
Ucrainei.	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Ocrotirea mediului de existenţă al plantelor şi animale-
lor este garanţia dăinuirii lor în natură.

 • În Ucraina sunt mai mult de 20 de rezervaţii.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Care colţuri ale naturii se numesc rezervaţii?
2. Cum de păstrat diversitatea plantelor şi animalelor în na-

tură?
3. Demonstraţi, că natura trebuie ocrotită ca o unitate.
4. Pregătiţi un discurs despre o rezervaţie care se află în 

ţinutul vostru.
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Cum poate fi păstra-

tă natura pe Pământ? Alcătuiţi un plan de acţiuni utile.

Stepa din rezervaţia                       
„Askania-Nova”

rezervaţie dunăreană?
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	 Lecţia 53. ÎNTrEbăM NATUrA-MAMă:        
CE LEGENDE DESPrE          
PLANTE ŞI ANIMALE AU FOST           
ALCăTUITE ÎN TrECUT?                                                     

	 Veţi afla frumoasele legende despre plante şi animale.

gaiţa Înţeleaptă se interesează:
– Vă place să ascultaţi legende şi poveşti? Cât ar fi 

de straniu, dar în ele se conţine foarte multă informa-
ţie adevărată despre natură. Uneori, din legendele 

create de popor putem afla multe lucruri despre originea denu-
mirilor de plante, despre comportamentul animalelor.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Citiţi şi judecaţi: ce este adevărat şi ce este ficţie în aceste 

legende?
De ce ceapa sălbatică a fost numită „a ursului”?

Într-o dimineaţă de primăvară, ursul s-a trezit din somnul 
greu din timpul iernii şi primul gând care i-a venit a fost: „Ce 
tare mi-e foame!”. S-a ridicat şi a început să rătăcească prin 
pădure. Însă, încotro o apuca, de mâncare nu găsea: nici un 
fir de iarbă, nici o crenguţă, nici un ţânţărel. A început să amur-
gească. Când colo, a dat ursul peste o poieniţă unde creşteau 
frumos din pământ nişte lăstari tineri şi suculenţi. S-a bucurat 
mult ursul şi a început să mănânce 
aceşti lăstari, care la gust se asemă-
nau sau cu ceapa, sau cu usturoiul. 
Când s-a săturat, a început să strige: 
„Să ştiţi cu toţii! A mea este această 
ceapă!” De atunci această plantă se 
numeşte ceapa ursului sau leurdă.
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Ce ciuboţele frumoase are cucul!
Cucul le-a plictisit pe toate păsările din pădure. Sau într-un 

cuib îşi arunca un ou, sau în altul. S-au adunat într-o zi toate 
păsările şi l-au fugărit pe zbânţuitul de cuc din pădure.

– Să nu-ţi calce mai mult piciorul pe-aici!, strigau ele. A zburat 
cucul în câmpie, însă dorul de casa din pădure îi rupea inima. 
A hotărât să-i păcălească pe toţi: să intre în pădure în aşa fel, 
încât nimeni să nu-i poată vedea nicio urmă. Pentru aceasta, 

îi trebuiau nişte ciuboţele. Mult le-a căutat. În 
sfârşit, la poalele unei păduri a găsit o plantă 
care i-a dăruit ciuboţele. Astfel, cucul s-a ales 
cu încălţăminte, iar planta cu nume – ciubo-
ţica cucului.

Unde se ascunde fericirea?
Cândva, printr-o stepă fără margini mergea o femeie, du-

când de mână un băieţel cu părul ca laptele, care era fiul ei. 
Deodată, a zărit în depărtare, între marea vălurândă de lalele 

roşii sălbatice, un boboc de aur. S-a gândit 
ea: „Poate acolo e ascunsă fericirea?” S-a 
apropiat repede, însă nu ca să rupă, ci să 
admire frumoasa floare. băieţelul deaseme-
nea a zărit bobocelul auriu şi, râzând ferme-
cător, a alergat spre floare.

Şi – ce minune! În aceeaşi clipă bobocul a început să se 
desfacă. S-a adeverit, că adevărata fericire este râsul vesel 
de copil! Nu trebuie de distrus lalelele sălbatice, doar în ele se 
ascunde fericirea! 

De-acuma ştiţi câte legende frumoase despre plante şi ani-
male a compus poporul ucrainean – fără număr. Ele nu sunt 
numai interesante şi educative, dar şi folositoare, pentru infor-
maţia ce o conţin.

sarcină de la Natura-Mamă
găsiţi, citiţi povestiţi rudelor şi prietenilor legende şi po-

veşti despre natură.



	 Lecţia 54. ExCUrSIE ÎN NATUră 

INFORMARE DEsPRE DIVERsITATEA LUMII VEgETALE 
ŞI ANIMALE DIN ŢINUTUL NATAL

VERIFICAŢI-VĂ!
sarcina 1. 
Puteţi oare

 • să diferenţiaţi în natură plantele – cei 
mai răspândiţi arbori, arbuşti şi ierburi 
din localitatea voastră;

 • să recunoaşteţi plantele floricole şi cele 
conifere;

 • să repartizaţi plantele de cultură după 
destinaţie;

 • să recunoaşteţi în natură plantele care 
necesită protecţie?																																																			
sarcina 2. Puteţi, oare, deosebi în na-

tură animalele?

sarcina 3. Amintiţi-vă regulile de com-
portare în natură şi respectaţi-le.

sarcina 4. Fotografiaţi ceea ce v-a tre-
zit interes în timpul excursiei în sânul na-
turii.

După excursie, pregătiţi împreună cu 
colegii expoziţia „Călătoria noastră în na-
tură”.
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	 Lecţia 55. VErIFICAţI, DACă PUTEţI          
FOLOSI CUNOŞTINţELE DESPrE         
PLANTE ŞI ANIMALE

Pădurarul Înţelept şi prietena noastră 
gaiţa vă promit:

– Dacă veţi răspunde corect la toate în-
trebările şi veţi îndeplini sarcinile, nu numai că veţi 
primi o notă bună, ci şi veţi dovedi că puteţi prieteni cu plantele 
şi animalele.

1. Demonstraţi, că lumea plantelor şi animalelor este foarte 
diversă.

2. Alcătuiţi o poveste despre natură, în care plantele creează 
condiţii de viaţă pe Pământ. Denumiţi-o.

3. Priviţi imaginile plantelor şi povestiţi prin ce metode ele pot 
fi înmulţite.

4. Numiţi caracteristicile principale ale peştilor, păsărilor şi 
mamiferelor. Daţi exemple de animale din aceste grupuri.

5. Ce valoare are pentru voi natura? Cum influenţează asu-
pra voastră frumuseţea ei? Amintiţi-vă opere literare despre 
natură. Alegeţi opera despre planta sau animalul vostru prefe-
rat şi povestiţi-o la lecţia de Ştiinţele naturii.
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CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în 
aceste fotografii, folosind cunoştinţele  des-
pre plante şi animale, obţinute la lecţiile de                              

Ştiinţele naturii.
Ce v-a plăcut mai mult?

Ce v-a uimit sau v-a surprins?
Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?

Care dintre ele vă vor fi de folos în viitor?



OMUL                                                
ŞI ORgANIsMUL LUI

A venit la voi în ospeţie doamna medic Călina Dofto-
rescu, să vă povestească despre cea mai mare minune              

a naturii – omul.
Prietenul nostru zglobiu gândăcelul Pistruiat                          

îi va ajuta în toate.

VOI:
 veţi ştie sistemele de bază ale organelor corpului 

omului – musculo-scheletal, digestiv, respirator, sangvin, 
organele de simţ;

cum să vă alimentaţi corect;
 veţi înţelege importanţa sistemelor de bază ale or-

ganelor corpului în viaţa omului; prin ce se deosebeşte 
omul de animale;

 veţi putea respecta regulile igienei personale; verifica 
propria ţinută;

 veţi folosi în viaţă 
cunoştinţele despre modul sănătos de viaţă, despre 

alimentaţia sănătoasă, atitudinea grijulie faţă de inimă, 
antrenarea ei şi despre îngrijirea pielii

VEŢI ÎNVĂŢA 
 să cercetaţi dacă ţinuta voastră este corectă;

să măsuraţi frecvenţa pulsului

TEMA VI: 
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	 Lecţia 56. CUM FUNCţIONEAZă                       
OrGANISMUL NOSTrU?

	 Veţi afla din ce este compus organismul omului.
Amintiţi-vă! Ce se numeşte organism? La ce grupuri de or-

ganisme aparţine omul?
Omul este o parte a naturii vii. Precum toate organismele vii, 

oamenii respiră, se alimentează, cresc şi se dezvoltă. Oamenii 
şi animalele au nevoie de aer, apă, hrană şi căldură. Însă, între 
om şi animale sunt diferenţe semnificative. Omul are raţiune 
şi poate să-şi exprime gândurile cu ajutorul limbajului. Poate 
să-şi planifice activitatea. El meditează şi munceşte conştient, 
realizându-şi planurile, construieşte oraşe, sate, drumuri, teh-
nică perfectă, creează  maşini raţionale şi opere de artă. Omul 
studiază natura şi tainele organismului său.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Organismul omului este alcătuit din părţi – organe.

																																																																																													

 ______________________________ Aflaţi sensul cuvântului
Organ – parte din corpul unei fiinţe vii, care îndeplineşte una 

sau mai multe funcţii vitale sau utile vieţii – inimă, plămâni, 
creier, stomac, schelet.

Doamna Călina Doctorescu povesteşte:
– Fiecare organ are o anumită structură, formă şi 

poziţie în organism. De exemplu, ochii sunt situaţi pe 
cap. Dar dacă ei s-ar fi aflat pe genunchi, v-ar fi comod să ob-
servaţi totul ce se întâmplă în jur? În organism, organele  nu-şi 
schimbă poziţia. Fiecare organ are funcţia şi obligaţiile sale. 
Însă, fiecare organ depinde unul de altul.
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Organele ce îndeplinesc împreună o funcţie sau alta, al-

cătuiesc sistem de organe.
																																																																																													

Datorită cooperării şi interacţiunii dintre organe şi sistemele 
de organe, organismul este o unitate. De exemplu, dacă vă 
doare gâtul, atunci şi alte organe funcţionează mai rău. Adică, 
suferă întreg organismul.

Analizaţi tabelul şi judecaţi! Ce însemnătate au sistemele 
de organe de bază în organismul omului?

sistem                   
de organe 

 Însemnătatea sistemelor de organe

sistemul orga-
nelor de simţ  

Percepţia schimbărilor 
în mediul ambiant

Digestiv Digestia mâncării, asigurarea organis-
mului cu nutrienţi

sistemul orga-
nelor respiratorii 

  Asigurarea schimbului de gaze între 
organism şi mediul ambiant

sistemul 
sangvin

Aprovizionarea organelor cu nutrienţi, 
oxigen, transferarea substanţelor dăună-

toare spre organele de excreţie

Musculosche-
letal

Acordarea forţei şi formei corpului, im-
plimentarea mişcărilor
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Coordonează activitatea organelor şi realizează comunica-
rea lor cu mediul ambiant – sistemul nervos.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Omul este parte a naturii vii. El are raţiune, îşi poate ex-
prima gândurile cu ajutorul limbajului, activează conşti-
ent.

 • Organimul omului funcţionează ca o unitate. 

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce trebuie de studiat structura corpului omenesc?
2. Demonstraţi că omul este parte a naturii vii.
3. Prin ce se deosebesc oamenii de alte animale?
4. Pot fi numite, oare, o bacterie aparte şi corpul omului „oga-
nisme”?
5. Priviţi fotografiile muzeului neobişnuit al corpului omenesc 
din Olanda. Cum credeţi, căror sisteme de organe sunt dedi-
cate sălile reprezentate în fotografii. Cum vă imaginaţi voi un 
asemenea muzeu?	
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	 Lecţia 57. PENTrU CE TrEbUIESC               
SChELETUL ŞI MUŞChII?

	 Veţi afla, de ce este important de a-şi format o ţinută corectă.
Amintiţi-vă! Prin ce se deosebeşte structura corpului ome-

nesc de structura corpurilor animalelor?

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Oare toate animalele au schelet? Cum 

se deplasează omul şi diferite animale?

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
scheletul determină forma corpului şi, împreună cu muş-
chii, protejează organele interne de defectări posibile. Miş-
carea corpului omenesc este asigurată de către muşchi.

																																																																																													

Priviţi şi povestiţi! 
Comparaţi structura scheletului şi a sistemului muscular a 

omului cu construcţia robotului.
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Doamna Călina Doctorescu ne sfătuieşte să avem grijă 
ca ţinuta să ne fie corectă:

– ţinuta omului depinde de schelet şi muş-
chi. La omul cu ţinuta corectă spatele şi ume-
rii sunt drepţi şi capul ridicat. Un astfel de om 
arată zvelt, cu mers mlădios şi frumos. Cu 

totul altfel arată omul cu ţinută incorectă – el este gâr-
bovit şi neîndemânatic. Asemenea oameni respiră din 
greu, inima şi alte organe funcţionează mai rău.

VERIFICAŢI-VĂ PROPRIA ŢINUTĂ!
sarcină. Staţi în faţa oglinzii şi determinaţi: a) dacă e 

drept spatele; b) dacă ţineţi capul sus; c) dacă se află ume-
rii la acelaşi nivel.

Faceţi concluzii, dacă aveţi ţinută corectă

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • sistemul musculoscheletal se compune din schelet şi 
muşchi.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. De ce scheletul şi muşchii se numesc sistem 
musculoscheletal?
2. Ce însemnătate are scheletul 
pentru om?
3. Folosind fotografia, povestiţi des-

pre rolul muşchilor în organism.
4. Numiţi avantajele omului cu ţinu-

tă corectă.
5. Amintiţi-vă, cum poate fi dezvol-

tată o ţinută corectă. Pe baza acestor cunoştinţe, alcătuiţi un 
îndreptar în imagini pentru preşcolari.
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	 Lecţia 58. DIN CE SE COMPUNE              
SISTEMUL DIGESTIV?

	 Veţi afla despre structura şi importanţa sistemului digestiv.
Amintiţi-vă! De ce omul se alimentează?
Judecaţi! Ce trebuie să cunoaşteţi despre digestie?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Digestia este un proces complicat de transformare a mân-
cării în substanţe nutritive, care sunt absorbite de organism.

																																																																																																	

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce denumiri de organe digestive cu-

noaşteţi?

sTRUCTURA sIsTEMULUI DIgEsTIV

Cavitate 
bucală

Faringe

Ficat

Intestin 
subţire

Esofag

Stomac

Pancreas

Intestin gros

rect
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gândăcelul Pistruiat povesteşte:
– Înainte ca mâncarea să fie absorbită de orga-

nism, cu ea se întâmplă transformări semnificative în 
cavitatea bucală. Ea este mărunţită de dinţi şi mes-

tecată de limbă.  Deja în gură începe digestia mâncării, cu aju-
torul salivei. Apoi, prin esofag, mâncarea nimereşte în stomac. 
Acolo ea se digeră cu ajutorul sucului gastric. Digestia conti-
nuă în intestinul subţire, sub acţiunea substanţelor eliminate 
de pancreas şi ficat. În intestin are loc absorbţia substanţelor 
nutritive divizate şi a apei, care s-au format în procesul diges-
tiei. Sângele le difuzează pe la toate organele corpului ome-
nesc. restul mâncării trece prin intestinul gros şi rect şi este 
eliminată afară.

Doamna Călina Doctorescu se interesează:
– Ştiţi, oare, pentru ce organismul are nevoie de 

substanţe nutritive? Se dovedeşte, aceste substanţe 
sunt necesare tuturor organelor corpului, pentru ca 
să-şi îndeplinească funcţiile. După cum ştiţi, pentru a 

îndeplini anumite funcţii este nevoie de energie. Energia, ne-
cesară pentru creşterea şi dezvoltarea organismului, se pro-
duce din substanţe nutritive. 

În special de substanţe nutritive au nevoie copiii. Pentru că 
ei cresc şi se dezvoltă.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Organele de digestie trebuiesc păstrate din copilărie. 
Aveţi grijă de starea dinţilor voştri!

																																																																																													

Dinţii sănătoşi îndeplinesc mai bine funcţia lor – mestecarea 
mâncării. Pe lângă toate, un zâmbet plăcut este podoaba feţii 
şi, deseori, izvorul dispoziţiei bune.	
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Elaboraţi reguli de îngrijire a dinţilor şi de mestecare a mân-

cării.

 __________________________________________  ghiciţi ghicitorile
 • Mereu e în gură, dar nu e friptură.
 • În portiţa gurii mele două şiruri de mărgele.

Judecaţi şi explicaţi! De ce omul are 
nevoie de dinţi sănătoşi?

 _________________________Memoraţi şi explicaţi zicala
 • Dinţi sănătoşi – dragi sănătăţii.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Digestia este procesul complicat de transformare a 
mâncării în nutrienţi, care sunt absorbiţ de către orga-
nism pentru obţinerea energiei şi dezvoltarea corpului.

 • Dinţii trebuiesc păstraţi din copilărie.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Ce se numeşte digestie?
2. Judecaţi: cum influenţează asu-

pra organismului îmbolnăvirea unuia 
dintre organe? 

3. Explicaţi, de ce trebuie să îngri-
jim de dinţiii noştri.

4. Compuneţi o poveste despre pe-
ripeţiile unui sandwich în organismul 
omului.

5. Priviţi fotografia şi demonstraţi că 
această fetiţă îngrijeşte de sănătatea 
ei.
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	 Lecţia 59. CE ESTE FOLOSITOr DE MâNCAT?
	 Veţi afla despre regulile de alimentare corectă.

Amintiţi-vă! Pentru ce-i trebuiesc organismului substanţele 
nutritive? Ce produse alimentare consumaţi în fiecare zi?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
sunt produse alimentare de origine vegetală şi animală.

																																																																																													

 _________________________________________ Lucrăm în perechiі
Priviţi şi povestiţi! Numiţi mai întâi produsele de origine 

vegetală, iar apoi – de origine animală.

gândăcelul Pistruiat atenţionează:
– Oamenii consumă produse alimentare de origine 

vegetală – pâine, terci (caşă), ulei, fructe şi legume, 
şi de origine animală – lapte, unt, carne, ouă, peşte. 
În componenţa lor intră toate substanţele necesare 
sănătăţii omului.

Doamna Călina Doctorescu subliniază:
– Alimentarea omului este desăvârşită, când în or-

ganism nimeresc regulat, odată cu mâncarea, sub-
stanţele nutritive necesare. Anume din ele se obţine 
materialul de construcţie şi energie, fără care viaţa 
este imposibilă.
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 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Formulaţi reguli ale alimentării depline.
Folosiţi următoarele sfaturi:
 • regim de alimentare corect;
 • produse proaspete;
 • multe fructe şi legume pentru obţinerea vitaminelor;
 • 1,5 – 2 litri de apă pe zi;
 • formarea substanţelor otrăvitoare în urma păstrării incorecte 
a produselor;

 • exces de sare, grăsimi, dulciuri şi produse de panificaţie;
 • amenajare atrăgătoare a bucatelor.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Mâncarea consumată fără apetit se digeră şi se asimi-
lează mai greu.

																																																																																													

gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ 

Priviţi tabloul „alimentar” al lui Karl Worner şi numiţi 
produsele de origine vegetală reprezentate în el. 
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TRIUNgHIUL ALIMENTĂRII sĂNĂTOAsE

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Omul se alimentează deplin când în organism nimeresc 
regulat cu mâncarea toate substanţele nutritive necesa-
re.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Numiţi produsele alimentare preferate de origine vegetală 

şi animală.
2. Clarificaţi, dacă consumaţi o cantitate suficientă de apă în 

decursul zilei.
3. Folosind triunghiul alimentării sănătoase, demonstraţi că 

trebuie de consumat diferite feluri de mâncare.
4. Imaginaţi-vă că staţi de vorbă cu apetitul vostru. Întrebaţi-l 

dacă-i place mîncarea gustoasă.
5. Ce reguli de alimentare respectaţi? Alcătuiţi un meniu „co-

rect” pentru familia voastră în zilele de lucru şi de odihnă.
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	 Lecţia 60. PENTrU CE TrEbUIE                   
rESPIrAţIA?

	 Veţi afla cum de preîntâmpinat bolile organelor respiratorii.
Amintiţi-vă! Ce este aerul? Care este componenţa lui? Care 

gaz este necesar pentru viaţa organismelor?
Priviţi şi povestiţi! Care organe ale sistemului respirator cu-

noaşteţi?

Caracteristica de bază a vieţii este respiraţia. Procesul de 
respiraţie are loc necontenit. Calea aerului în organismul omu-
lui începe în cavitatea nazală. Aici aerul se încălzeşte, se ume-
zeşte şi se curăţă de firele de praf şi microbi, care sunt elimi-
naţi afară. Aerul curat îşi continuă calea în laringe. Când omul 
înghite mâncarea, laringile se închide, ca mâncarea să nime-
rească în esofag, ci nu în trahee prin conducta de aer.	

Plămâni																																			Trahee
					Laringe																				bronhii

Cavitate nazală
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Judecaţi! De ce nu se poate de vorbit în timpul mâncării?
Traheea este un tub cu lungimea de aproximativ 12 cm. Ea 

se împarte la doi bronhi, care se unesc cu plămânii. În plă-
mâni, bronhii se împart în mai mulţi bronhi mici, care, la rândul 
lor, deasemenea se împart. La capătul acestora sunt „punguli-
ţe”, în care are loc schimbul de gaze. Oxigenul pătrunde în 
sânge, iar dioxidul de carbon se elimină afară.

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Organele respiratorii trebuiesc ocrotite.

																																																																																													

Doamna Călina Doctorescu ne sfătuieşte:
Pentru a evita bolile, trebuie de respectat următoa-

rele reguli:

 • de aerisit cât mai des încăperile;
 • de făcut curăţenie cu o cârpă umedă;
 • de îmbrăcat mască de tifon, dacă cineva din casă e bolnav.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Caracteristica de bază a vieţii este respiraţia.
 • Aerul curat este garanţia vieţii sănătoase.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Pentru ce există sistemul respirator?
2. De ce este greu de respirat în încăperile neaerisite, sau 

unde sunt mulţi oameni?
3. Explicaţi: de ce elevii trebuie să părăsească sala de clasă 

în timpul respiraţiei, pentru a o aerisi?
4. Alcătuiţi un îndreptar pentru cei care vor să-şi întărească 

sistemul respirator.
5. Demonstraţi că aerul curat este garanţia sănătăţii.
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	 Lecţia 61. CE ÎNSEMNăTATE              
ArE CIrCULAţIA SANGVINă?

	 Veţi afla despre faptul de ce trebuie să păstrăm inima.	

 _________________________________________ Lucrăm în perechi
Priviţi şi povestiţi! Ce organe ale sistemului sangvin (circu-

lator) cunoaşteţi?

			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
sistemul sangvin (circulator) se compune din inimă şi 
vase sangvine, prin care circulă sângele.

																																																																																													

Doamna Călina Doctorescu precizează:
– Sângele are o însemnătate deosebită pentru viaţa 

omului. El îndeplineşte diferite funcţii:
a) Asigură organele corpului cu substanţe nutritive, for-

mate în organele de digestie. b) Elimină din organe substanţele 
dăunătoare. 

c) Transportă prin organism oxigen şi dioxid de carbon. 
d) Neutralizează microorganismele dăunătoare, care pot priciniu 

diferite boli.
Pe lângă toate, sângele participă şi la menţinerea temperaturii 

constante a corpului.

Inimă
Vase sangvine
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Amintiţi-vă! Care este temperatura normală a corpului omu-
lui sănătos?

gândăcelul pistruiat povesteşte:
– Sângele circulă prin corpul omului prin vase 

sangvine, care se aseamănă cu nişte tuburi. El este 
pus în mişcare de inimă. Inima este o „pungă” mus-
culară, care împinge sângele îmbogăţit cu oxigen în 
vasele mari, numite artere. Apoi el nimereşte în vase 

mai mici, iar de acolo – în toate organele corpului omenesc, 
pe care le asigură cu oxigen şi nutrienţi, le curăţă de dioxid de 
carbon şi alte substanţe dăunătoare organismului. Părăsind 
organele, sângele iarăşi nimereşte în vase, numite vene, şi se 
întoarce la inimă. Însă, el trebuie să se îmbogăţească cu oxi-
gen. De aceea, vasele îl duc la plămâni, unde are loc schimbul 
de gaze. Sângele necontenit se roteşte prin organism, iar ini-
ma îl pune în mişcare asemenea unui „motor”.	

Doamna Călina Doctorescu ne recomandă să antrenăm 
inima şi să ducem un mod de viaţă sănătos:

– Modul de viaţă inactiv şi excesul de mâncare duc 
la îngrăşare peste măsură. Din această cauză suferă 
organismul, în special inima. Munca fizică, gimnasti-
ca şi ocupaţia cu sportul întăresc muşchii şi inima şi 

sporesc rezistenţa lor. respectaţi regimul zilei, plimbaţi-vă la 
aer curat. Aceasta vă v-a ajuta să vă păstraţi sănătatea.
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MĂsURAREA FRECVENŢEI PULsULUI – NUMĂRUL 
DE CONTRACŢII CARDIACE PE MINUT

Apăsaţi uşor pe vasul sangvin de pe mâna stângă, pen-
tru a simţi fluxul ritmic al sângelui.

Determinaţi-vă pulsul. Adică, de câte ori vi se contractă 
inima în decurs de o minută.     

Faceţi concluzii referitoare la frecvenţa pulsului vostru.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • sistemul sangvin se compune din inimă şi vase sangvi-
ne, prin care circulă sângele.

 • Pentru a întări sănătatea, trebuie de antrenat inima şi de 
dus un mod activ de viaţă.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Din ce organe se compune sistemul sangvin?
2. Ce însemnătate are sângele pentru organismul omului?
3. De ce omul trebuie să ştie să măsoare frecvenţa pulsului?
4. Ce dăunează funcţionării inimii?
5. Imaginaţi-vă că, micşorâdu-vă, călătoriţi prin sistemul 
sangvin. Alcătuiţi un discurs despre această „călătorie”.

Cercetări de laborator
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	 Lecţia 62. CE ÎNSEMNăTATE ArE PIELEA?
	 Veţi afla de ce oamenii îngrijesc de pielea lor.

Amintiţi-vă! Cum arată învelişul corpului diferitor animale?
Judecaţi! Pentru ce ne foloseşte pielea?

			Reţineţi! 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Pielea şi derivatele ei apără organismul de influenţa me-

diului ambiant. Derivatele pielii sunt unghiile şi părul.
																																																																																													

sTUDIEREA PROPRIETĂŢILOR PIELII
1. Studiaţi pielea mâinii voastre, atingeţi-o, trageţi-o pu-

ţin. Convingeţi-vă că este moale, elastică şi netedă.
2. Treceţi cu degetul pe frunte, apoi pe o oglidă curată. 

Veţi observa, că pe piele este sudoare şi grăsime.
3. Priviţi la pielea mâinii şi la unghii prin lupă. Veţi vedea 

o mulţime de fire de păr şi găurele. Aceştia sunt porii, prin 
care se elimină sudoarea şi grăsimea.

Doamna Călina Doctorescu explică pentru ce ne trebu-
ieşte pielea:

– Pielea corpului este ocrotitor de încredere al organismului. 
Ea apără părţile interne ale corpului de diferite pericole, de mi-
crobi patogeni, de lichide şi substanţe dăunătoare. 

Pielea mai îndeplineşte rolul de excretor. Prin porii corpului 
se elimină sudoarea, care se compune din apă, săruri şi unele 
substanţe dăunătoare. 

Cercetări de laborator
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Pielea regulează temperatura corpului. Corpul 
omenesc se supraîncălzeşte când afară e cald, în 
urma alergărilor sau a efectuării lucrărilor fizice. În 
aceste cazuri, sudoarea îl răcoreşte. Pielea se înro-

şeşte, eliminând mai multă căldură. Când afară e frig, pielea 
devine palidă. Deoarece fluxul sangvin şi eliminarea călduii se 
micşorează.

Pielea conţine substanţe care-i dau o anumită culoare.
Priviţi şi povestiţi! Ce culoare poate avea pielea?

gândăcelul Pistruiat îi întreabă pe cei curioşi:
– Se schimbă, oare, culoarea pielii omului în de-

pendenţă de anotimpuri?

Doamna Călina Doctorescu ne recomandă să îngrijim 
întotdeauna de curăţenia pielii noastre. 
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gALERIA DE ARTE A NATURII-MAMĂ

Priviţi tabloul şi explicaţi: în ce constă frumuseţea acestor 
copii? Cum credeţi, au grijă ei de sănătatea lor?

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • Pielea îndeplineşte funcţiile de protecţie, de excreţie şi 
de termoregulaţie a corpului.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce constă însemnătatea pielii şi a derivatelor ei pentru 

animale şi om?
2. Alcătuiţi planul unui discurs despre însemnătatea pielii şi 

a derivatelor ei pentru om.
3. Cum înţelegeţi expresia: „Pielea rănită e poartă deschisă 

pentru microbi”? 
4. Explicaţi, de ce oamenii au culoarea pielii diferită.
5. Compuneţi nişte sfaturi utile: cum trebuie de îngrijit pielea.



163

	 Lecţia 63. DESPrE CE NE INFOrMEAZă        
OrGANELE DE SIMţ?

	 Veţi afla mai multe despre faptul cum trebuiesc protejate 
organele de simţ.

Amintiţi-vă! Numiţi organele de simţ şi povestiţi despre în-
semnătatea lor în viaţa voastră.

gândăcelul Pistruiat, împreună cu doamna Că-
lina Doctorescu, continuă discursul:

– Fiecare om are cinci organe de simţ. Acestea 
sunt: ochii, urechile, nasul, limba şi pielea.

– Nu numai ochii, ci şi alte organe de simţ pot fi 
numite „cale spre perceperea lumii”. Cu ajutorul lor 
oamenii află ce se petrece în mediul ambiant.

Organul văzului – ochii. Ochii ne ajută să vedem mediul în 
care trăim: forma, dimensiunile, culoarea diferitor obiecte şi 
aflăm dacă se mişcă ele ori nu. Fără ochi n-am fi putut citi, 
privi televizorul sau desena. Niciunul dintre organele de simţ 
nu ne oferă atâta informaţie şi atâta diversitate de impresii. 
Natura a avut grijă să protejeze ochii, inventând pleoapele şi 
genele. Sprâncenele opresc picăturile de sudoare sărată, care 
pot dăuna ochilor. Ochii sunt cea mai de preţ podoabă a feţii 
omeneşti.
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Organul auzului – urechile. Cu ajutorul urechilor noi auzim 
diverse sunete, voci, melodii şi zgomote. Putem să nu vedem 
flăcările, însă, auzind sirena maşinii de pompieri, vom şti că 
udeva este incendiu.

Organul mirosului – nasul. Datorită mirosului, aflăm despre 
pericolul sănătăţii: miroase urât produsele alimentare stricate 
sau învechite. Gazele, ce le folosim în uzul casnic, nu pot fi 
văzute, dar au miros înţepător. Astfel omul poate afla despre 
scurgerile de gaze. În schimb, aroma florilor şi alte mirosuri 
plăcute aduc satisfacţie.

Organul gustului – limba. În timpul când luăm masa, mânca-
rea nimereşte pe limbă şi noi simţim gustul ei. Diferite părţi ale 
limbii deosebesc gustul amar, dulce, acru şi sărat.

Organul tactil – pielea. Pielea are terminaţii nervoase. De 
aceea, noi simţim durerea, căldura şi frigul. Prin atingere pu-
tem afla ce suprafaţă au obiectele: netedă, aspră, moale sau 
dură şi să ne le putem imagina.	

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură 

 • Omul are cinci organe de simţ: ochii, urechile, nasul, 
limba şi pielea. Ele îl informează despre toate câte se 
petrec în jurul lui şi-l preîntâmpină despre pericol.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. Povestiţi despre însemnătatea organelor de simţ în viaţa 
voastră.
2. Cum diferite organe de simţ îl preîntâmpină pe om despre 
pericol? Daţi exemple.
3. Amintiţi-vă proverbe şi ghicitori despre organele de simţ. Po-
vestiţi-le în clasă.
4. Adunaţi informaţii despre organele de simţ ale diferitor ani-
male. Comparaţile cu cele ale omului.
5. Imaginaţi-vă că organele de simţ controversau: cine este 
mai important? Ajută-le să se împace.	
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	 Lecţia 64. CUM DE PrEÎNTâMPINAT                
ÎMbOLNăVIrEA OrGANELOr                
DE SIMţ?

	 Veţi afla despre faptul cum de protejat organele de simţ de 
boli şi cum de dus un mod sănătos de viaţă.
Amintiţi-vă! Ce ştiţi despre organele de simţ şi despre im-

portanţa lor în viaţă?
Doamna Călina Doctorescu ne recomandă să 

evităm defectarea organelor văzului, auzului, mi-
rosului, gustului şi a celui tactil:

– Pentru aceasta trebuie să însuşiţi următoarele 
regului şi să le respectaţi în fiecare zi.

Păstraţi-vă vederea!
Ochii sunt organul de simţ de bază al omului. Ei trebu-

iesc protejaţi. Pentru aceasta, trebuiesc respectate urmă-
toarele reguli:

 • Citiţi şi scrieţi la o iluminare suficientă, să nu fie prea strălu-
citoare.

 • Cartea şi caietul trebuie să se afle la distanţa de 30-35 cm 
de la ochi.

 • Puneţi cărţile pe un suport înclinat.

 • Pentru cei care scriu cu mâna dreaptă, lumina trebuie să 
cadă din partea stângă, iar pentru cei care scriu cu stânga – 
din partea dreaptă.

 • Să nu scrieţi culcaţi. Să nu citiţi în transport.

 • Nu staţi timp îndelungat la televizor şi în faţa computerului.

 • Nu frecaţi ochii cu mâinile murdare – îi puteţi infecta.

 • Comportaţi-vă atent cu obiectele ascuţite.
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Păstraţi-vă auzul!
Pentru a avea un auz bun, trebuie de îngrijit urechile.

 • Urechile trebuiesc spălate cu săpun şi curăţate atent.
 • Nu se poate de curăţat urechile cu obiecte ascuţite.
 • Sunetele şi zgomotele puternice dăunează auzului.
Dacă simţiţi dureri în urechi sau a nimerit în ele un obiect 

oarecare ori vreo insectă, adresaţi-vă imediat medicului!

Păstraţi-vă organul mirosului – nasul!
Când omul are guturai, el nu simte bine mirosurile. Păziţi-vă 

de răceală. Doar aşa veţi avea un bun simţ al mirosului.

Păstraţi-vă organul gustului – limba!
Dacă mâncarea e uscată, nu-i simţim gustul. Dacă e prea 

fierbinte – ne frige limba şi atunci simţul gustului aproape dis-
pare. Nu consumaţi bucate fierbinţi.

Păstraţi-vă pielea!
Menţineţi-vă pielea în stare curată. Străduiţi-vă să n-o de-

fectaţi. Evitaţi arsurile şi degerările.

 ___________________________________ Lucrăm în grupuri
Din numele doamnei Doctorescu, alcătuiţi îndreptare, în care 

să explicaţi cum trebuie de protejat propriul organism. Expli-
caţi, cum înţelegeţi expresia „mod sănătos de viaţă”.
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Însuşiţi regulile de prim ajutor în cazul defectării pielii!

 • În caz de rănire: ungeţi pielea în jurul rănii cu iod, apoi ban-
dajaţi rana sau aplicaţi un plasture.

 • În caz de arsură: turnaţi imediat apă rece pe locul ars.
 • În caz de  degerare: în timpul degerării pielea devine albă. 
Ea trebuieşte fricţionată cu o batistă curată şi moale. Nu se 
poate de fricţionat locul degerat cu zăpadă – ea zgârie pie-
lea.
Dacă rana, arsura sau locul degerat sunt mari, adresaţi-vă 

imediat medicului!
Căliţi-vă în fiecare zi organismul. Atunci toate organele cor-

pului vostru vor fi sănătoase. respectaţi toate recomandările 
despre care veţi afla la lecţiile de „bazele sănătăţii”.

Prin paginile Cărţii cunoştinţelor importante despre natură
 • E necesar să aveţi o atitudine grijulie faţă de organele 
de simţ – ele vă dezvăluie frumuseţile lumii.

Întrebări şi sarcini de la Natura-Mamă
1. În ce condiţii îndepliniţi temele de acasă, citiţi, scrieţi pen-

tru a vă păstra vederea?
2. Cum trebuie să vă comportaţi să aveţi auz bun?
3. Imaginaţi-vă şi povestiţi, cum se va schimba perceperea 

mediului ambiant, dacă vor dispărea din el mirosurile.
4. Judecaţi: când omul pierde capacitatea de a simţi gustul 

mâncăii?
5. Proiectul „Echipăm planeta noastră”. Demonstraţi, că toţi 

oamenii de pe planeta noastră trebuie să îngrijească de sănă-
tatea lor.
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	 Lecţia 65. VErIFICAţI: CUM PUTEţI FOLOSI 
CUNOŞTINţELE DESPrE OM       
ŞI OrGANISMUL LUI 	

Doamna Călina Doctorescu şi gândăcelul Pis-
truiat vă asigură:

– Dacă veţi răspunde corect la toate întrebările şi 
veţi îndeplini toate sarcinile, nu numai că veţi primi o 

notă bună, ci şi veţi demonstra că ştiţi cum să deveniţi un om 
frumos şi sănătos.

1. Ce sisteme de organe ale corpului omenesc cunoaşteţi?
2. Citiţi şi analizaţi toate afirmările  despre regulile alimentării 

depline. Selectaţi-le pe acele care consideraţi că sunt incorec-
te şi dovediţi falsităţile lor.

 • Mâncaţi când vreţi şi nu respectaţi regimul.
 • Consumaţi doar produse proaspete.
 • Nu mâncaţi multe dulciuri, franzele, bomboane.
 • Consumaţi zilnic 1,5 –2 litri de apă.
 • Consumaţi doar bucate fierbinţi.
 • Mâncaţi chiar din oală, pentru a vă sătura.
 • Aveţi grijă ca masa şi bucatele să fie aranjate frumos.
3. Ce se întâmplă în organismul omului în timpul respiraţiei?
4. Explicaţi, ce funcţie îndeplineşte sângele în organismul 

omului.
5. Demonstraţi, că modul sănătos de viaţă îl ajută pe om să 

fie frumos şi cu succese.

Alcătuiţi un discurs: cum vă căliţi 
organismul. Ilustraţi-l cu desene sau 
fotografii.



169

CLIPE DE ADMIRAŢIE A NATURII

Povestiţi despre ceea ce este reprezentat în aces-
te fotografii, folosind cunoştinţele despre om şi or-
ganismul lui obţinute la lecţiile de Ştiinţele naturii.

Ce v-a plăcut mai mult?
Ce v-a uimit sau v-a surprins?

Ce cunoştinţe veţi putea întrebuinţa în viaţa de zi cu zi?
Care dintre ele vă vor fi de folos în viitor?
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	 Lecţia 66. CUM DE STUDIAT NATUrA            
ÎN TIMPUL VErII?

	 Veţi afla, cum îi puteţi ajuta naturii vara.

sarcini pe perioada verii de la Natura-Mamă

În timpul vacanţei de vară, faceţi observări 
în natură. Judecaţi şi cercetaţi ce puteţi face 
pentru ocrotirea ei.

Ce aţi văzut? ţi-au plăcut, oare, cele vă-
zute? Cum putem păstra curăţenia şi igiena 
oraşelor şi satelor noastre?

Înregistraţi gândurile şi impresiile voastre 
într-un caiet sau album. Îmbogăţiţi-l cu foto-
grafii personale. 
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			Reţineţi!		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 • Trebuie să-i ajutăm naturii oriunde: nu numai în oraşe şi 
sate, ci şi în păduri, pe pajişti, în munţi, lângă râuri, lacuri, 
iazuri sau pe ţărmul mării.

 • Aflându-vă în pădure, fiţi atenţi să nu pricinuiţi incendii.
 • Nu lăsaţi murdării! Strângeţi după voi toate gunoaiele, să fie 
natura curată!

 • Străduiţi-vă să sortaţi gunoaiele, deoarece hârtia, sticla, 
materialul plastic, ambalajele de polietilenă pot fi refolosite. 
Astfel veţi păstra materialele naturale din care ele sunt con-
fecţionate.

 • Plantaţi împreună cu cei adulţi diferite plante! Ştiţi deja, că 
plantele sunt unica sursă de oxigen de pe Pământ. Plantând 
plante, îngrijiţi de ele. Nu le lăsaţi să moară de „sete”!

 • Nu încercaţi să vă faceţi un ierbar propriu din cele mai fru-
moase şi mai rare plante sau o colecţie de fluturaşi, ori gân-
dăcei neobişnuiţi şi alte insecte. Ele pot aparţine speciilor 
periclitate din Cartea roşie a Ucrainei. bucuraţi-vă că aţi 
avut posibilitatea să le vedeţi în natură!

 • În orice situaţii din viaţă să rămâneţi prieteni fideli ai naturii!
LA REVEDERE! NE ÎNTâLNIM ÎN CLAsA A PATRA           

LA LECŢIILE DE ŞTIINŢELE NATURII!

																																																																																													



172

BIROUL DE INFORMAŢII AL NATURII-MAMĂ
PLANTELE, ANIMALELE ŞI MEDIILE LOR DE ExIsTENŢĂ
																																																																																													

Repartizarea plantelor după mediile de existenţă
																																																																																													

																																																																																																										

Repartizarea păsărilor după mediile de existenţă
																																																																																													

																																																																																																										

																																																																																																										

Trăiesc în copaci

Zboară în aer

De apă

Trăiesc pe suprafaţa terestră

Zboară de-asupra apei

De mlaştină

Şoim

Pădure

Ciocănitoare

Lişiţă

Pescăruş

Munţi

Gotcan

Găinuşă de baltă

rândunică

Stepă

Gaiţă

Lebădă

Chirighiţă

rezervoare

Prepeliţă

bâtlan (stârc)
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Repartizarea animalelor după mеdiile de existenţă
																																																																																													

																																																																																																										

																																																																																																										

Zboară în aer

Urcă în copaci

Trăiesc în sol

sar de pe un copac pe altul

Trăiesc pe pământ

Trăiesc în apă

Veveriţă zburătoare

LupJder

Cârtiţă Delfin

Chiţcan

Orbete Vidră de 
mare

Liliac
Maimuţe

Iepure
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Procesul de formare a ravenelor (rigolelor)
Ravenele se formează sub influenţa ploilor                   

şi a topirii zăpezilor.

schema desalinizării apei de mare

1

3

2

4

Energie 
solară

Aburi Sticlă Apă dulce
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			 Învăţaţi să obţineţi cunoştinţe de sine stătător! . . . . . .

1.	 Adresaţi-vă la biblioteca şcolară pentru a lua cunoştinţe de 
revistele şi cărţile despre natură.

2.	 rugaţi bibliotecara să vă recomande atlase şi enciclopedii 
pentru copii despre:

• oceane, mări, râuri, lacuri şi despre proprietăţile misterioa-
se ale unui lichid atât de simplu, însă atât de deosebit şi 
necesar – apa;

• aerul invizibil, care ne înconjoară oriunde ne-am afla;
• rocile sedimentare, din care se compune scoarţa terestră;
• Soare şi sursele de energie;
• lumea mirifică a naturii vii: plante animale şi alte organisme;
• om – cea mai reuşită creaţie a Naturii-Mamă şi cum oame-

nii influenţează asupra naturii vii;
3.	 Citiţi atent conţinutul cărţii propuse, găsiţi cuvintele nece-

sare pentru îndeplinirea temei de acasă – ele se numesc 
cuvinte-cheie, şi începeţi munca „ştiinţifică” – cercetările.

4.	 Dacă aveţi posibilitate, vizitaţi Muzeul Etnografic, cel de Şti-
inţe naturale sau Muzeul Natural al Academiei Naţionale de 
ştiinţe a Ucrainei, din capitala ţării – Kyiv, grădinile botanice 
şi parcurile. Acolo veţi afla multe lucruri interesante despre 
natura ţinutului natal.

5.	 Nu uitaţi de încă o sursă modernă de informaţii – reţeaua 
Internet. 

Vă doresc ca cercetările în natură să vă fie interesante, 
emoţionante şi pline de succese!
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