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Unitatea 4
Pământul (II)

Parcurgerea activităţilor de învăţare din această uni
tate permite dobândirea de către elev a competenţelor 
generale şi specifice de mai jos.

1.  Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene 
şi procese

1.2.  Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene şi 
procese

2.  Investigarea mediului înconjurător folosind instru
mente şi procedee specifice

 
2.1.  Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjură-

tor pe baza unui plan dat 
2.2.  Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigaţii a mediului în-
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2.3.  Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observaţii realizate în cadrul 
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2.4.  Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ 
2.5.  Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui 

plan dat 

3.  Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorifi
când achiziţiile despre propriul corp şi despre mediu

3.2.  Recunoaşterea consecinţelor propriului comportament asupra mediului 
înconjurător 
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Vaporii de apă se ridică în atmosferă, unde alcătuiesc norii (1).
Pe măsură ce se răcesc, vaporii de apă îşi schimbă starea.
Când picăturile de apă din in teriorul unui nor se unesc unele cu altele şi devin sufi cient de 

grele, cad pe pământ sub formă de precipitaţii.
Felul precipitaţiilor depinde de temperatura stratului de aer prin care trece norul. Dacă aerul 

este cald, se formează ploile (2). La contactul cu aerul rece apar ninsorile (3).
Atunci când aerul cald se ridică foarte repede de la suprafaţa Pământului, se formează furtunile. 

Vaporii de apă sunt împinşi în sus, spre aerul mai rece, iar în nor se formează ener gie electrică (4).
Furtuna este un fenomen meteorologic, care constă în ploaie şi descărcări electrice (fulgere, 

trăsnete). Furtunile sunt însoţite aproape întotdeauna de vânturi puternice. Cantităţile mari de 
apă şi vânturile pot produce pagube în activitatea oamenilor şi în agricultură.

La suprafaţa mărilor şi a oceanelor, o furtună poate conduce la formarea de valuri uriaşe, 
punând în pericol navele maritime şi aşezările omeneşti de pe ţărm.

Fenomene ale naturii
Care sunt fenomenele naturii 
pe care le cunoşti?
Ce ai vrea să afli despre ele?

?

Care sunt fenomenele din 
natură redate prin simbolurile 
alăturate?

Ce ştim despre ele?

DEZBATERE

CITIM ŞI AFLĂM

1 2 3 4
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Precipitaţiile

Vântul este circulaţia 
aeru lui, produsă de mo-
dul ine gal în care Soare-
le în căl zeşte suprafaţa 
Pămân tului. Aerul cald se 
înalţă, locul lui fiind luat 
de aer rece. Aceasta duce 
la deplasarea pe orizontală a aerului. 

Fulgerul este un fe-
nomen atmosferic care 
constă într-o lumină albă 
foarte puternică, produsă 
între doi nori sau în inte-
riorul unui nor. Tunetul 
este zgomotul puternic 
care însoţeşte un fulger sau un trăsnet.

Atunci când tempera-
tura aerului este foarte 
scăzută, picăturile de apă 
îngheaţă şi formează ful
gii de zăpadă. Fenome-
nul prin care fulgii de ză-
padă cad pe pământ se 
numeşte ninsoare.

Ploaia este precipitaţia 
at mosferică sub formă de 
picături de apă.

1.  Alcătuieşte o fişă de observaţie pentru fenomenele naturii timp de 
o săptămână. Foloseşte simbolurile de mai jos.

                         

Ziua Starea vremii

2.  Imaginează-ţi că prezinţi vremea la un post de televiziune. 
  Descrie caracteristicile vremii, folosind informaţiile din Fişa de obser

vaţie despre precipitaţii.
3.  Cum crezi că influenţează activitatea oamenilor fenomenele naturii 

prezentate în această lecţie: în bine sau în rău? Argumentează.
4.  Alcătuieşte o listă de întrebări despre fenomenele naturii studiate. 

Adresează aceste întrebări colegului tău. Discutaţi răspunsurile şi 
prezentaţi concluziile.

LUCRU ÎN ECHIPĂ

•  Alcătuiţi o fişă cu 
imagini şi ghicitori 
despre fenomene 
ale naturii.

•  Daţi un titlu fişei 
voastre. Prezentaţi 
colegilor rezultatul 
activităţii.

COLŢUL CURIOŞILOR

Vântul este sursă de 
energie regenerabilă, 
care nu se epuizează 
niciodată. Forţa vântu-
lui este folosită de tur-
binele eoliene pentru a 
produce energie. 

LUCRĂM
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Proprietăţi ale corpurilor
Ce ştii despre corpuri?
Ce ai vrea să afli despre 
acestea?

?

Prin ce se pot asemăna corpurile?
Prin ce se pot deosebi ele?

DEZBATERE

Mediul înconjurător este alcătuit din corpuri cu viaţă şi corpuri fără viaţă.
Corpurile se aseamănă sau se deosebesc după aspectul lor: culoare, mărime, formă, întrebuin-

ţare ori după materialul din care sunt realizate.
În ceea ce priveşte mărimea, corpurile se pot deosebi după lungime, grosime sau volum. 
Prin volum sau capacitate înţelegem spaţiul ocupat de un corp ori cantitatea de lichid care 

încape într-un vas. Spre exemplu, dacă într-o sticlă intră 1 l de apă, atunci capacitatea acesteia 
este de un litru.

Unele corpuri îşi pot schimba culoarea, forma şi mărimea ca urmare a creşterii, dezvoltării, 
influenţei anotimpurilor sau a acţiunii omului asupra lor.

CITIM ŞI AFLĂM
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE STUDIU
Însuşiri ale corpurilor

•  Prin ce cuvânt poţi denumi fiinţele şi obiectele din imagini?
•  Au aceste corpuri aceeaşi înfăţişare? Precizează asemănări şi deosebiri între ele.
•  Care dintre ele îşi pot schimba culoarea, mărimea şi forma? De ce?
•  Numeşte corpurile realizate de mâna omului. Din ce pot fi ele făcute?

1.  Scrie denumirile a câte două-trei corpuri care au aceeaşi culoare din-
tre cele date, dar forme şi întrebuinţare diferite.

 roşu – …, verde – …, galben – …, albastru – …, portocaliu … .
2.  Măsoară, cu aceeaşi cană, cantitatea de apă care încape într-o vază, 

apoi cu un pahar şi o ceaşcă. Care dintre vase are capacitatea cea mai 
mare? Dar cea mai mică?

	 •	Ce formă ia apa în fiecare dintre cele trei vase?
3.  Alege, dintre corpurile enumerate, doar pe acelea care îşi schimbă for-

ma sau mărimea fără intervenţia omului.
 ghiocel  borcan  floare  creion  câine  copac
4.  Se numesc la fel … dar sunt diferite.

            

leu
              

 •	Poţi continua cu încă două exemple?
 •	Precizează câte două însuşiri ale corpurilor numite de tine.

LUCRU ÎN ECHIPĂ

•  Joc: Un elev de-
scrie un corp, pre-
cizând culoarea, 
mărimea, forma, 
materialul din care 
este confecţionat 
şi întrebuinţarea 
acestuia. Ceilalţi 
ghicesc des pre ce 
este vorba.

COLŢUL CURIOŞILOR

Cameleonul, o şopâr-
lă din zonele calde 
ale planetei, îşi poate 
schimba uşor culoarea 
pielii. În felul acesta el 
se poate ascunde re-
pede şi eficient de duş-
mani.

LUCRĂM
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Solid, gazos, lichid
Sub ce forme întâlnim apa 
în natură?
Există corpuri lichide, 
solide şi gazoase?

?

De ce crezi că pluteşte balonul?
Ce alte corpuri observi?
Care dintre ele pot curge?

DEZBATERE

În mediul înconjurător există corpuri solide (gheaţa, guma de şters), lichide (apa, laptele) şi ga-
zoase (aerul, fumul).

Corpurile aflate în stare solidă au formă şi volum propriu. Spre exemplu, mingea.
Corpurile aflate în stare gazoasă nu au formă proprie şi se împrăştie uşor. Aerul din minge a luat 

forma acesteia. Dacă mingea se sparge, aerul din ea se răspândeşte imediat, iar mingea se dezumflă. 
Unele corpuri gazoase au culoare, altele nu. Aerul pe care îl respirăm nu are culoare. Fumul însă este 
colorat.

Corpurile aflate în stare lichidă curg şi iau forma vasului în care sunt puse. Spre exemplu, dacă 
turnăm apă în sticlă, observăm că aceasta ia forma sticlei. La fel se întâmplă dacă o turnăm în pahar. 
Când paharul se răstoarnă, apa se împrăştie.

Unele corpuri pot trece dintr-o stare în alta în condiţiile naturale sau sub acţiunea omului.
Precipitaţiile, vântul, căldura, frigul pot modifica starea corpurilor.

CITIM ŞI AFLĂM
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FIŞĂ DE STUDIU

•  Care dintre corpurile ilustrate ce îşi pot schimba forma? De ce?
•  Ce se poate întâmpla cu bucăţile de gheaţă din vas? Cum se obţin alte cuburi de gheaţă?
•  Aburii rămân deasupra oalei sau se răspândesc? Dacă am pune un capac rece peste oala în 

care fierbe apa ce s-ar întâmpla cu aburii? 

1.  Scrie câte trei exemple de corpuri aflate în fiecare dintre următoarele 
forme: solidă, lichidă, gazoasă.

2.  Care dintre corpurile solide din imagini au în compoziţia lor şi apă?

3.  Toarnă apă pe o farfurie, apoi într-o ceaşcă. Ce observi? Explică.
4.  Suflă, printr-un pai, într-o sticlă cu apă. Ce se întâmplă? Cum îţi explici?
5.  Transcrie doar propoziţiile adevărate.
 •  Un corp solid nu curge.
 •  Corpurile lichide au formă proprie.
 •  Apa ia forma vasului în care este pusă.
 •  Aerul este un corp gazos.
6.  Activitate experimentală
  Pune o bucată de lumânare într-o lingură. Ţine lingura deasupra unei 

flăcări. Ce se întâmplă?
 ATENŢIE: Lucrează în prezenţa unui adult, pentru a nu te accidenta.

LUCRU ÎN ECHIPĂ

•  Daţi exemple de 
trei corpuri solide 
pe care omul le 
poate transforma 
în corpuri lichide, 
pentru a le folosi în 
activităţile lui.

•   Căutaţi informaţii 
şi imagini despre 
aceste corpuri.

•  Prezentaţi-le cole-
gilor. Discutaţi şi 
trageţi concluziile.

NU UITA

Gazul dintr-o butelie 
sau cel de la aragaz se 
aprinde foarte uşor, 
existând pericolul de 
incendiu sau de explo-
zie. Nu umbla la aragaz 
nesupravegheat de un 
adult.

LUCRĂM
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Recapitulare

1.  Completează enunţurile, alegând din lista dată cuvintele potrivite  
fiecărei situaţii.

 … de apă se ridică în atmosferă, unde alcătuiesc … .
 Precipitaţiile pot fi sub formă de … şi … .
 Fulgii de zăpadă se formează când temperatura aerului este … .

2.  Observă graficele de mai jos.
 a)  Precizează în care dintre zilele săptămânii, temperatura aerului a fost cuprinsă între 20 şi 

25 de grade.
 b) Observă cantitatea de precipitaţii căzute în lunile de vară şi toamnă.
  Identifică lunile în care apa provenită din ploi a depăşit limita de inundaţie.

a)

30

25

20

15

10

0
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică     

limita  
de inundaţie

limita  
de pericol

Iun.    Iul.      Aug.     Sept.   Oct.     Noi.

b)

3.  Organizaţi, în clasa voastră, o dezbatere cu titlul Efectele negative ale inundaţiilor şi secetei. 
 Purtaţi discuţiile după următorul plan:
 •	 ce înseamnă inundaţii şi secetă;
 •	 când pot apărea ele;
 •	 cauze ale producerii lor;
 •	 efecte asupra oamenilor, plantelor şi vieţuitoarelor;
 •	 măsuri de protecţie.

4. Scrie trei enunţuri în care să precizezi câte două însuşiri ale corpurilor gazoase, solide şi lichide.

ŞTIU

norii
scãzutã
vaporii

ninsoare
ploaie
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1.  Identifică fenomenele naturii prezentate în textul de mai jos.
  „În depărtările pline de umbră, stăteau munții încremeniți și un fulger iute brăzda, ca o cordea 

de lumină orbitoare, frunțile lor posomorâte… Un tunet mai apropiat și câteva bobițe de ploaie 
hotărâră pe Axinia şi pe tovarăşul meu să-şi ia măsurile cuvenite. “

(Calistrat Hogaş, În Munţii Neamţului)

2.  Scrie, în caiet, într-un tabel asemănător celui dat, denumirea corpurilor din imagine, a căror 
formă se aseamănă cu figurile geometrice date.

3.  Precizează din ce material pot fi confecţionate corpurile ilustrate în imaginile de mai jos.

4.  Grupează corpurile din lista dată după starea în care se găsesc ele: solidă, lichidă sau gazoasă.

cernealã plastilinã aer ghiozdan ulei

fum creion abur suc roºie

5.  Joc în perechi
  Fiecare copil numeşte, pe rând, câte un corp. Colegul său va preciza sub ce formă se poate 

întâlni în mediul înconjurător acel corp. Timpul maxim de gândire este de 10 secunde. Cel care 
depăşeşte acest timp pierde.

APLIC
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1.  Precizează varianta corectă de răspuns.
  Norii sunt alcătuiţi din:
  a) vapori de apă; b) fragmente de gheaţă; c) aer.

  Când norii trec prin straturi reci ale atmosferei, se formează:
  a) fulgerul;  b) ninsoarea; c) vântul.

  Ploaia este precipitaţia atmosferică sub formă:
  a) solidă; b) lichidă; c) gazoasă.

2.   Scrie numerele din dreptul imaginilor care reprezintă corpuri ce nu 
au formă proprie.

3.  Lucru în perechi 
	 •  Completează enunţurile, astfel încât ele să fie adevărate.
  Corpurile aflate în stare … iau forma vasului în care sunt puse.
  Unele corpuri aflate în stare … au culoare, altele nu.
  Corpurile în stare … au formă şi volum propriu.

4.  Activitate în perechi
	 •  Reprezintă, prin desen, pe o fişă, trei corpuri, la alegere.
	 •  Scrie, sub fiecare dintre ele, starea sub care se află în natură.
	 •  Colegul tău va studia fişa, după care îţi va da un calificativ.
	 •  Discutaţi cu argumente.

14

1 2 3 4

5 6 7 8

Evaluare

* 1 răspuns corect
** 2 răspunsuri
*** 3 răspunsuri

* 2 imagini
** 4 imagini
*** 6 imagini

* 1 enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri



Unitatea 5
Pământul (III)

Parcurgerea activităţilor de învăţare din această uni
tate permite dobândirea de către elev a competenţelor 
generale şi specifice de mai jos.

1.  Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene 
şi procese

1.1.  Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii şi nevii 
1.2.  Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene şi 

procese

2.  Investigarea mediului înconjurător folosind instru
mente şi procedee specifice

 
2.1.  Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjură-

tor pe baza unui plan dat 
2.2.  Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigaţii a mediului în-

conjurător 
2.3.  Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observaţii realizate în cadrul 

diferitelor etape ale demersului investigativ utilizând tabele, diagrame, 
formule simple 

2.4.  Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ 
2.5.  Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui 

plan dat 

3.  Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorifi
când achiziţiile despre propriul corp şi despre mediu

3.2.  Recunoaşterea consecinţelor propriului comportament asupra mediului 
înconjurător 
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Resurse naturale
Ce ştii despre bogăţiile pe 
care ni le oferă Pământul?
Ce ai vrea să afli despre 
acestea?

?

Ce importanţă crezi că au: 
pădu rile, apele, solul, munţii?

DEZBATERE

Planeta noastră oferă omului numeroase bogăţii sau resurse,  care constituie un suport al vieţii. 
Aceste bogăţii sunt de două feluri:

• resursele de suprafaţă, printre care aerul, apa, animalele, păsările, plantele;
• resursele din sol, cum ar fi petrolul, cărbunii, gazele naturale, aurul, argintul.
Omul s-a folosit dintotdeauna de ceea ce a primit de la planeta Pământ. Viaţa noastră nu se 

poate imagina, de exemplu, fără produsele agriculturii, pescuitului, fără păduri. Nu putem avea 
maşini fără fier şi fără benzina obţinută din petrol. Nu am putea avea electricitate dacă nu ar 
exista apele curgătoare, pe care se construiesc hidrocentrale. Nu am avea căldură în case fără 
cărbunii folosiţi în centralele termice.

Nu am putea avea hrană fără solul bogat în substanţe minerale, pentru agricultură şi creşterea 
animalelor.

CITIM ŞI AFLĂM
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Resurse naturale

Pădurile oferă, printre 
al tele, lemnul necesar la 
construirea mobilei. O pe-
rioadă lungă de timp, din 
lemn s-au fabricat traver-
sele de cale ferată. Supra-
feţele împădurite ale pla-
netei s-au micşorat foarte mult în ultimii ani.

În adâncul mărilor şi 
oceanelor se ascund im-
portante resurse natura-
le. De pe platformele pe-
troliere se extrag petrol 
şi gaze naturale. Resursa 
cea mai de preţ însă, ani-
malele şi plantele marine, este în pericol, din 
cauza pescuitului excesiv şi a poluării apelor.

Vânatul, pescuitul şi 
culti varea plantelor au 
fost din cele mai vechi tim-
puri surse principale de 
hrană pentru oameni. As-
tăzi, din ce în ce mai mult, 
animalele sunt cres cute 
în ferme speciale, iar peştii, în bazine piscicole.

Petrolul şi gazele natu-
rale sunt folosite în spe-
cial pentru transporturi, 
încăl zirea locuinţelor, în 
fabrici şi uzine. Aceste re-
surse sunt foarte aproape 
de epuizare, ca urmare a 
exploatării lor excesive. Se estimează că resurse-
le de petrol mai ajung pentru aproape 41 de ani.

1.  Formulează trei enunţuri prin care să le expui colegilor tăi importanţa 
solului pentru oameni, animale şi plante. Argumentează.

2.  Completează tabelul cu câte trei nume de animale ce constituie re-
surse de hrană pentru oameni. Urmează cerinţele date.

Animale crescute de om Animale vânate de om Animale pescuite de om

3.  Prezintă colegilor de clasă părerea ta privind întrebarea:
 Este omul responsabil pentru împuţinarea resurselor naturale?
4.  Activitate în echipă
  •  Formaţi echipe de lucru. Identificaţi câte două urmări ale terminării 

următoarelor resurse naturale: cărbuni, petrol, gaze naturale, fier.
 •  Propuneţi măsuri de economisire a acestor resurse.

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Prezentaţi, pe o 

fişă, informaţii şi 
ima gini despre o 
re sursă naturală.

•  Discutaţi şi pre zen -
taţi colegilor con-
cluziile voastre.

COLŢUL CURIOŞILOR

Petrolul neprelucrat 
conţine un număr foar-
te mare de substanţe, 
folosite nu numai în 
producerea carburan-
ţilor, ci şi în industria 
chimică (vopsele, me-
dicamente, materiale 
plastice etc.).

LUCRĂM
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Folosirea responsabilă  
a resurselor

Bunăstarea viitoare a oamenilor depinde de folosirea cât mai responsabilă a resurselor naturale. 
Pe măsură ce resursele devin tot mai puţine, punem în pericol generaţiile de oameni care vor veni 
după noi.

Resursele planetei se consumă mult prea repede. Aprovizionarea cu minerale, metale şi energie 
este serios ameninţată. La fel se întâmplă şi cu stocurile de peşte, lemn, apă, soluri fertile sau alte 
resurse naturale.

Trebuie să folosim resursele mai cumpătat, să le reutilizăm şi să le reciclăm.
Este bine să evităm risipa. Oamenii aruncă foarte multă mâncare la gunoi.
Putem începe să avem un comportament responsabil chiar din locuinţa noastră: să economi-

sim energia şi apa, spre exemplu.
(Recomandări ale Comisiei Europene privind economisirea resurselor naturale, 2011)

Ce pot face oamenii 
pentru a economisi 
resursele naturale?
Ce faci tu în acest scop?

?

Cu care dintre situaţiile ilus-
trate nu putem fi de acord? Să 
argumentăm!

DEZBATERE

CITIM ŞI AFLĂM
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1.  Scrie două sfaturi pe care le-ai da oamenilor mari, pentru economisi-
rea resurselor naturale. 

 Argumentează.
2.  Precizează câte o situaţie în care ai dat dovadă de grijă pentru econo-

misirea energiei electrice şi a apei.
3.  Alcătuieşte o listă cu acţiunile pe care le pot face copiii pentru a pro-

teja resursele naturale.
4.  Activitate în echipă
  Imaginaţi-vă că veţi propune Parlamentului un proiect de lege des-

pre economisirea resurselor naturale.
	 • Enumeraţi resursele care trebuie protejate.
	 • Prezentaţi importanţa acestora.
	 • Propuneţi măsuri de economisire a lor.
5.  Ce sar întâmpla dacă…
	 • … ar dispărea complet pădurile?
	 • … ar dispărea complet apele?
	 • … ar dispărea complet petrolul?

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Selectaţi informa-

ţii şi imagini des-
pre folosirea ne-
chibzuită de către 
oameni a resurse-
lor naturale. Pre-
zentaţi colegilor 
părerea voastră. 
Discutaţi şi formu-
laţi concluziile.

COLŢUL CURIOŞILOR

Pădurile adăpostesc 
pes te jumătate din spe-
ciile de vieţuitoare care 
trăiesc pe Pământ. Ele 
ajută, de asemenea, 
la încetinirea încălzirii 
globale, prin stocarea 
şi reţinerea dioxidului 
de carbon.

LUCRĂM

OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE STUDIU

Afară este soare, dar 
am lăsat lumina aprin-
să în dormitorul nostru. 
Oare am greşit? (3)

Când ne aşezăm la 
masă mâncăm cât ne tre-
buie sau ne umplem far-
furiile şi apoi lăsăm mân-
carea în ele? (4)

Este bine să lăsăm 
apa să curgă dacă ne-am 
terminat treaba la chiu-
vetă? (1)

După ce vizionăm pro-
gramele de televiziune 
preferate şi părăsim ca-
mera ce ar trebui să 
facem? (2)

1

2

3

4
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Poluarea şi protejarea mediului
Cum pot adulţii să 
protejeze mediul?
Ce pot face copiii pentru 
aceasta?

?

DEZBATERE

Mediul înconjurător poate fi afectat de unele activităţi ale omului: 
	 •  eliminarea în aer a unor gaze toxice de la coşurile fabricilor sau de la ţevile de eşapament ale 

maşinilor;
	 •  aruncarea în apă sau pe sol a unor substanţe toxice şi a deşeurilor;
	 • incendierea pădurilor;
	 • folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice.

Împădurirea unor zone, folosirea îngrăşămintelor naturale, colectarea şi folosirea deşeurilor, în-
locuirea combustibililor poluanţi, amenajarea unor spaţii pentru depozitarea deşeurilor, vânătoa-
rea şi pescuitul doar în perioadele permise etc. sunt câteva dintre măsurile care se pot lua pentru 
protejarea mediului.

Oamenii trebuie să aibă în permanenţă grijă de mediu. Influenţa omului asupra mediului de 
viaţă se oglindeşte în starea de sănătate a tuturor vieţuitoarelor.

CITIM ŞI AFLĂM

Activitate de protejare a me-
diului
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Deşeurile

1.  Identifică, în imaginile următoare, situaţiile de protejare a mediului. 
Argumentează.

2.  Numeşte patru activităţi ale omului care pot conduce la poluarea şi 
distrugerea mediului.

3.  Alcătuieşte o listă cu acţiunile pe care le faci tu pentru a proteja me-
diul de poluare.

4.  Dă trei exemple de trei deşeuri pe care copiii le pot folosi pentru a 
crea jucării sau mici opere de artă.

5.  Realizează un desen prin care să ilustrezi felul în care ai dori să arate 
mediul înconjurător în localitatea ta. 

6.  Organizaţi o expoziţie cu desenele voastre, cu ocazia Zilei Pământului. 
Invitaţi colegi de la alte clase şi dezbateţi situaţiile ilustrate de voi.

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Selectaţi infor ma- 

ţii din diferite sur- 
 se (cărţi, reviste,  
ziare, internet) des-
pre efec tele in ter- 
venţiei omului asu- 
pra mediului.

•  Prezentaţi-le co le-
gilor. Discutaţi şi 
for mulaţi conclu-
ziile.

COLŢUL CURIOŞILOR

•		31 octombrie este 
Ziua Internaţională a 
Mării Negre.

•		5 iunie este Ziua Mon
dială a Mediului.

Deşeurile sunt resturi provenite din unele activităţi ale omului.
Hârtia, sticla, lemnul, plasticul, metalul, cauciucul etc., care devin nefolositoare, se pot colecta în 
spaţii special amenajate, pentru a fi topite şi refolosite.
Prin reciclarea lor se pot fabrica alte obiecte folositoare şi astfel se economisesc resursele naturale.

LUCRĂM
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Recapitulare

ŞTIU

1.  Activitate în perechi
 Dialogaţi răspunzând la întrebările de mai jos.
	 •  Cum pot contribui copiii la protejarea mediului?
	 •  Ce acţiuni ale oamenilor conduc la poluarea mediului?
	 •  Prin ce măsuri ar putea fi evitată poluarea?
  Argumentaţi afirmaţiile voastre.

2. Grupează, în tabel, acţiunile enumerate.

Acţiuni de protejare Acţiuni dăunătoare

3.  Precizează patru motive pentru care eşti sau nu eşti de acord cu situaţiile ilustrate. 
 Argumentează.

aruncarea 

gunoaielor la 

întâmplare

plantarea  

de copaci

aruncarea 

de substanþe 

toxice în apã

vânãtoarea  

♥i pescuitul  

în exces

incendierea 

♥i defri♥area 

pãdurilor

aruncarea 

gunoaielor în 

locuri speciale

colectarea 

de♥eurilor

economisirea 

resurselor
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1.  Activitate în perechi
 •  Observaţi datele prezentate în graficul de bare.
 •  Identificaţi câte două urmări ale terminării resurselor naturale prezentate.
 •  Propuneţi măsuri de economisire a acestor resurse.

APLIC
du

ra
ta

 e
pu

iză
rii

cărbuni petrol gaze 
naturale

fier

50 ani

0

100 ani

200 ani

300 ani

400 ani

2.  Activitate în echipe

3. Stabiliţi împreună cu învăţătorul un Ghid al micului ecologist.
 •  Veţi cuprinde în el reguli de respectat atunci când sunteţi la şcoală.
 •  Afişaţi acest Ghid la loc vizibil.
 •  Completaţi un tabel, pe parcursul unei săptămâni, care să conţină acţiunile efectuate indi-

vidual, în perechi sau în echipă în cadrul clasei şi al şcolii.

ŞI NOI PUTEM FACE

 Plan de activitate
1. Organizaţi-vă în echipe.
2. Stabiliţi sarcinile fiecărui membru al echipelor.
3.  Pregătiţi materialele de lucru (saci menajeri, mănuşi de cau-

ciuc, mături, lopată etc.).
4. Colectaţi deşeurile din zona pe care o curăţaţi.
5. Depozitaţi-le în locuri special amenajate.
6.  Propuneţi, la revenirea în clasă, un proiect de ocrotire a me-

diului din zona în care este situată şcoala voastră.
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1.   Aminteşte-ţi cele învăţate despre resursele naturale şi folosirea res-
ponsabilă a acestora.

  a)  Scrie câte trei exemple de resurse naturale de suprafaţă şi resur-
se naturale ale solului.

  b)  Pentru fiecare dintre exemplele de la punctul a, precizează o ac-
tivitate a omului în care aceste resurse sunt folosite.

  c)  Scrie un bilet membrilor familiei tale. 
    Prezintă acestora câte o modalitate de economisire pentru trei 

dintre resursele naturale identificate la punctul a.

2.   Realizează o fişă personală de observare a mediului. 
  Notează în fişa ta:
  a) două surse de poluare a aerului;
  b) două surse de poluare a apei;
  c) două surse de poluare a solului.

3.   Identifică imaginile care ilustrează un mediu poluat.

4.  Activitate în perechi – Proiect
	 •   Propuneţi 5 sfaturi pentru protejarea mediului, care pot fi respec-

tate de un copil de vârsta ta.
	 •  La final, faceţi împreună o selecţie şi afişaţi-le la avizierul clasei.

24

1 2

3 4

* o cerinţă
** 2 cerinţe
*** 3 cerinţe

* 2 exemple
** 4 exemple
*** 6 exemple

* 2 imagini
** 3 imagini
*** 4 imagini

Discutaţi cu argumente 
despre conţinutul sfa-
turilor scrise de fiecare 
echipă.

Evaluare



Unitatea 6
Corpuri

Parcurgerea activităţilor de învăţare din această uni
tate permite dobândirea de către elev a competenţelor 
generale şi specifice de mai jos.

1.  Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene 
şi procese

1.2.  Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene şi 
procese

2.  Investigarea mediului înconjurător folosind instru
mente şi procedee specifice

 
2.1.  Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjură-

tor pe baza unui plan dat 
2.2.  Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigaţii a mediului în-

conjurător 
2.3.  Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observaţii realizate în cadrul 

diferitelor etape ale demersului investigativ utilizând tabele, diagrame, 
formule simple 

2.4.  Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigativ 
2.5.  Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui 

plan dat 

3.  Rezolvarea de probleme din viaţa cotidiană valorifi
când achiziţiile despre propriul corp şi despre mediu

3.2.  Recunoaşterea consecinţelor propriului comportament asupra mediului 
înconjurător 
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Proprietăţi şi utilizări  
ale metalelor

Ce ştii despre metale?
Ce ai vrea să afli despre 
acestea?

?

Din ce se pot fabrica obiec-
tele ilustrate?

DEZBATERE

Printre multele resurse ale solului se numără metalele. Acestea sunt corpuri pe care omul le 
foloseşte în aproape toate activităţile pe care le desfăşoară.

Metalele diferă între ele prin proprietăţile pe care le au. Acestea se referă la:
•  culoare şi luciu – spre exemplu, argintul şi aluminiul sunt alb-argintii, aurul şi cuprul sunt gal-

ben-roşcate; aurul luceşte mai tare decât cuprul;
•  rezistenţă şi duritate – o bară de oţel se îndoaie mai greu decât una de aluminiu;
•  capacitatea de a transmite căldură şi curent electric. 
Printre metalele foarte bune conducătoare de electricitate sunt: aluminiul, alama, cuprul, aurul, 

plumbul, mercurul, platina, argintul şi cositorul.
Mercurul este singurul metal aflat în stare lichidă. Acest metal este folosit la fabricarea termo-

metrelor.
Atenţie: Mercurul este foarte toxic pentru organism. Dacă spargeţi un termometru, evitaţi orice 

contact cu mercurul împrăştiat!

CITIM ŞI AFLĂM
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Proprietăţi şi utilizări ale metalelor

Cuprul este un metal 
bun conducător de electri-
citate. Din acest motiv, este 
folosit în producerea firelor 
electrice. Fiind un metal 
moale, din el se mai pot fa-
brica robinete, cazane etc.

Plumbul nu rugineşte 
şi se în doaie uşor. Este 
foarte toxic pentru orga-
nism. 

Plăcu ţele de plumb 
intră în com ponenţa unor 
piese de autoturisme.

Aluminiul este un me-
tal uşor, nu rugineşte şi se 
prelucrează cu uşurinţă.

Este folosit, printre al-
tele, la fabricarea avioa-
nelor.

Aurul, argintul şi plati-
na sunt metale foarte pre-
ţioase. Ele nu ruginesc. 
Sunt folosite în fabricarea 
bijuteriilor şi a pieselor ce 
compun unele aparate şi 
instrumente.

1.  Introdu, în acelaşi timp, într-o cană cu ceai fierbinte o linguriţă de 
metal şi una de plastic.

	 •  Care este mai caldă? Cum explici?
	 •  Care dintre cele două linguriţe se rupe mai uşor?
2.  Alcătuieşte o listă cu obiecte de metal pe care le observi în clasa ta. 

Explică de ce sunt făcute din metal.
3.  Dă exemple de un corp care se poate rupe foarte uşor şi de unul care 

se rupe foarte greu. 
 Din ce sunt fabricate ele? La ce folosesc?
4.  Scrie două dintre proprietăţile prin care diferă metalele.
5.  Lucrăm în perechi
	 •  Din ce sunt făcute medaliile pe care le câştigă concurenţii concursu-

rilor sportive?
	 •  De ce credeţi că nu sunt toate făcute din acelaşi metal?
	 •  Discutaţi. Prezentaţi concluziile în faţa colegilor. 
 Argumentaţi.

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Căutaţi informa-

ţii şi imagini des-
pre obiecte de 
folosinţă casnică, 
fabricate din dife-
rite metale. Preci-
zaţi la ce sunt fo-
losite şi de ce sunt 
făcute din meta-
lele respective.

COLŢUL CURIOŞILOR

Platina este un metal 
mai scump decât au-
rul. Vechii egipteni îşi 
confecţionau bijuterii 
din mici granule de 
platină, îmbinate cu 
aur.

LUCRĂM
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Interacţiunea corpurilor.
Efecte ale interacţiunii

Ce ştii despre interacţiunea 
dintre corpuri?
Ce ai vrea sa afli despre 
aceasta?

?

Corpurile din jurul nostru pot să interacţioneze. Adică se pot influenţa unele pe altele. Spunem 
că în timpul interacţiunii dintre corpuri, asupra fiecăruia acţionează câte o forţă.

Când asupra unui corp se acţionează cu o forţă de tracţiune (tragere), acel corp iese din starea 
de repaus în care se afla şi intră în starea de mişcare. (1)

Un corp se poate mişca şi când asupra lui se acţionează cu o forţă de împingere. (2)
În urma interacţiunii, corpurile se pot deforma. (3)
În timpul alunecării unui corp peste un alt corp, apare forţa de frecare. Această forţă are ca 

efect reducerea vitezei de alunecare. La contactul dintre două corpuri care interacţionează, apare 
şi efectul de frânare a mişcării. Spre exemplu o maşină care se împotmoleşte în nisip nu se poate 
mişca, deoarece nisipul frânează mişcarea maşinii. (4)

CITIM ŞI AFLĂM

EXPERIMENT 1 2 3

4 5 6

Materiale necesare:
•  borcan de sticlă cu capac 

de plastic
• pieptene
• o fâşie de folie de aluminiu
• o bucată de stofă
• o baghetă de aluminiu

1 2 3 4
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Interacţiunea magnetică
Forţa de atracţie a magneţilor este utilizată 

de către oameni în viaţa de zi cu zi. 
Dacă un magnet se 

rupe, se obţin doi magneţi 
mai mici. Fiecare magnet 
nou obţinut va avea ace-
leaşi caracteristici: el va 
exercita şi o forţă de atrac-
ţie şi o forţă de respingere.

Forţa gravitaţională
Corpurile pot interacţiona chiar dacă sunt 

la distanţă unele de altele. Spre exemplu, toate 
corpurile cad pe Pământ. 
Acest lucru se întâmplă 
pentru că Pământul acţio-
nează asupra corpurilor 
cu o forţă numită forţă 
gravitaţională.

Interacţiunea electrică
Dacă frecăm un balon de o bucată de stofă, apoi îl apropiem de bucăţe-

le mici de hârtie, acestea vor fi atrase. Spunem că balonul s-a electrizat şi 
interacţionează cu bucăţile de hârtie. Atragerea lor este efectul electrizării 
balonului.

1.  Denumeşte forţele sugerate de imagini şi efectele acestora.

2.  Activitate experimentală
 a)  Pune foi de hârtie pe podeaua clasei, apoi mergi, călcând cu un 

picior pe foaie şi cu unul pe podea. Ce observi? Cum explici?
 b)  Împinge o carte aflată pe bancă. Aşază apoi cartea pe două cre-

ioane. Repetă împingerea? Ce observi?
 c)  Lasă să cadă, pe rând, pe podea, un fir de aţă, un pix şi un penar. 

Ce ai constatat?
 d)  Freacă două pixuri cu o bucată de stofă. Apropie zonele frecate. 

Ce ob servi? Cum explici?

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Căutaţi informa-

ţii despre greuta-
tea unui cosmo-
naut când se află 
pe Pământ, apoi 
pe Lună.

	 	Prezentaţi colegi-
lor informaţiile. 
Dis cu taţi.

COLŢUL CURIOŞILOR

Isaac Newton, astronom 
şi fizician englez, a expli-
cat mişcarea planetelor în 
jurul Soarelui şi a Lunii în 
jurul Pământului. Această 
mişcare este con trolată 
de forţele de atracţie gra-
vitaţională exercitate de 
către Soare şi Pământ.

LUCRĂM
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Utilizări ale magneţilor.  
Busola

Ce ştii despre magneţi?
Ce ai vrea să afli despre 
aceştia?

?

Şi tu poţi să faci o busolă.
Ce ştii despre busolă?
•		Ai nevoie de: dop de plu-

tă, sticlă de plastic, lipici, 
magnet, riglă, scobitoare, 
marker permanent.

EXPERIMENT
1 2 3

4

7

5

8

6

9

Magneţii sunt corpuri care atrag obiecte din metal sau care conţin metale într-o măsură mai 
mare sau mai mică.

Magneţii au utilizări diferite în viaţa de zi cu zi. În primul rând, ei sunt folosiţi pentru fabricarea 
busolelor (1). Magneţii mai sunt utilizaţi în selectarea deşeurilor metalice din grămezile de gunoaie 
trimise spre reciclare (2). Multe dintre obiectele de uz casnic au în componenţa lor magneţi. Spre 
exemplu, butonii de închidere a uşilor la dulapuri. De asemenea, literele, cifrele, figurinele folosite 
la clasă, se aplică pe tablă cu ajutorul magneţilor (3, 4).

CITIM ŞI AFLĂM

1 2 3 4
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Magneţii

Polul nord, notat cu N,  
se orientează întotdeau-
na către polul nord al pla-
netei. Polul sud este notat 
cu S. Când doi magneţi se 
apropie cu polii diferiţi ei 
se atrag. Dacă se apropie 
cu polii identici, ei se resping.

Forţa magnetică este mai concentrată la cei 
doi poli ai magnetului; în celelalte părţi, aceas-
ta scade.
Un corp care conţine metal şi intră în contact 
cu un magnet devine, la rândul lui, pentru 
scurtă vreme, magnet.

Magneţii pot fi împăr ţiţi 
după următoarele pro-
prie tăţi:
•	 	după formă – bară, disc, 

potcoavă, ac;
•	 	după modul de obţi-

nere – magneţi naturali 
(aflaţi în natură sub for-
mă de roci – magnetită), 
magneţi artificiali (con-
fecţionaţi din fier, oţel 
sau materiale speciale).

Orice magnet are doi poli, 
polul nord şi polul sud. 

1.  Aşază pe bancă sau pe birou o radieră, un creion, agrafe de birou, o 
riglă, o ascuţitoare.

 •	 Ţine magnetul atârnat de un fir şi plimbă-l pe deasupra obiectelor.
 •	 Ce observi? Explică.
2.  Lipeşte un magnet pe o maşinuţă de plastic. Apropiaţi un alt magnet 

cu polul identic cu cel al magnetului de pe maşinuţă.
 •	 Ce se întâmplă? Dar dacă inversezi polii?
3.  Poţi mai mult
 •	 	Priveşte imaginea. Ea reprezintă un glob 

pământesc care are în componenţa lui 
magneţi.

 •	 	De ce crezi că pluteşte globul între cele 
două capete ale suportului?

 •	  Dă şi alte exemple de corpuri care func-
ţionează cu ajutorul magneţilor.

LUCRU ÎN ECHIPĂ

COLŢUL CURIOŞILOR

Navigatorii chinezii sunt 
cei care au utilizat pen-
tru prima dată magne-
tul natural. 

•  Pregătiţi un mag-
net în formă de 
bară şi unul în for-
mă de potcoavă şi 
pilitură de fier.

  Aşezaţi pe fiecare 
dintre ei câte o bu-
cată de hârtie. Pre-
săraţi apoi pilitură 
de fier deasupra.

  Loviţi uşor fiecare 
bucată de hârtie.

  Ce observaţi? 
 Argumentaţi.

LUCRĂM
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Mişcare şi repaus
Ce ştii despre mişcare?
Dar despre repaus?
Ce ai vrea să afli despre 
acestea?

?

Mişcarea corpurilor

DEZBATERE

Corpurile ocupă, la un moment dat, un anumit loc din spaţiul înconjurător. Spunem despre ele 
că au o anumită poziţie.

Poziţia unui corp se stabileşte doar dacă ţinem seama de alte corpuri, pe care le numim repere. 
De exemplu, catedra se află lângă tablă. Când doamna învăţătoare se îndreaptă spre tablă, ea este 
în mişcare faţă de catedră. Elevii aşezaţi în bănci sunt în repaus faţă de catedră.

Când un corp îşi schimbă poziţia faţă de un reper, spunem că se află în stare de mişcare faţă de 
acel reper. Dacă nu îşi schimbă poziţia faţă de acest reper, spunem că acest corp este în repaus.

Mişcarea este o acţiune care se derulează între momentul pornirii şi momentul opririi unui 
corp.

Intervalul de timp ce se scurge între pornire şi oprire poartă numele de durata mişcării.
Durata variază în funcţie de distanţa pe care o parcurge un corp şi de cât de rapid sau de încet 

se mişcă acesta.

CITIM ŞI AFLĂM
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OBSERVĂM ŞI DESCOPERIM

FIŞĂ DE STUDIU

Care dintre corpurile ilustrate se află în mişcare?
•  Toate corpurile se pot mişca la fel de rapid?
•  Dacă plecăm într-o călătorie în altă ţară, cu ce ajungem mai repede la destinaţie: cu avionul 

sau cu bicicleta? De ce?

Un corp se poate afla, în acelaşi timp, în stare de mişcare faţă de un reper şi în stare de repaus 
faţă de alt reper. Călătorii din tren se află în mişcare faţă de corpurile din afara trenului, dar sunt în 
repaus faţă de scaunele pe care sunt aşezaţi.

Nu toate corpurile se mişcă la fel de rapid. Distanţa dintre o ţară şi alta se parcurge mai repede 
cu avionul decât cu bicicleta. În acest fel, durata călătoriei este mai mică.

1.  Precizează o situaţie în care tu te poţi afla în stare de repaus faţă de 
un corp şi una în care te afli în stare de mişcare faţă de acel corp.  

2.  Dă un exemplu de mijloc de transport cu care ai călătorit. 
 Tu te mişcai? Dar vehiculul în care te aflai?
 Acest mijloc de transport se mişca rapid sau încet? 
  Dacă ai fi călătorit cu altceva, ai fi ajuns mai repede sau mai târziu?  

De ce?
3.  Cu ce mergi la şcoală?
 Notează, pe o fişă de observaţie:
	 •  distanţa de acasă la şcoală (Roagă un adult să te ajute.);
	 •  cât durează drumul de acasă la şcoală;  
	 •  cu ce ai ajunge mai repede? Dar mai târziu?
 Prezintă colegilor observaţiile tale.
 Discutaţi, cu argumente. Formulaţi concluziile.

LUCRU ÎN ECHIPĂ
•  Alegeţi două ora-

şe din ţara noas-
tră. Aflaţi distanţa 
din tre ele.

•  Faceţi aprecieri pri-
vind durata depla-
sării dintr-un oraş 
în altul cu: bicicle-
ta, maşina, trenul.

•  Prezentaţi colegi-
lor concluziile voas-
tre. Discutaţi.

LUCRĂM
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Recapitulare

1.  Precizează două proprietăţi prin care se pot deosebi metalele. Dă exemple de metale care au 
proprietăţile identificate de tine.

2.  Scrie trei enunţuri prin care să ilustrezi utilizări ale metalelor pe care le cunoşti.

3.  Poţi mai mult
	 •	 Citeşte fragmentul de mai jos.
   „Într-o zi, fiind Irinuca dusă în sat, ne suim pe munte, la deal de casa ei, cu câte o bucată 

de scândură în mână; şi cum curgeau pâraiele grozav, mai ales unul alb cum e laptele, ne 
punem de urnim o stâncă din locul ei, care abia se mai ţinea; şi unde nu porneşte stânca la 
vale, săltând mai sus de un stat de om; şi trece prin gardul şi prin tinda Irinucăi, pe la capre, 
şi se duce drept în Bistriţa, de clocotea apa. Gardul şi casa femeii erau dărâmate la pământ.“

(după Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
	 •	 	Precizează care sunt corpurile care au interacţionat. Ce s-a întâmplat în urma acestei in teracţiuni?

4.  Identifică în imaginile de mai jos:
 a) corpurile care pot fi atrase de magneţi;
 b) corpurile aflate în repaus.
  Argumentează.

ŞTIU
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1.  Pune la răcit, în două vase diferite, două căni cu ceai fierbinte: o cană 
din metal şi una din porţelan. În care dintre căni ceaiul se răceşte mai 
repede? De ce?

 ATENŢIE: Lucrează împreună cu un adult, pentru a nu te accidenta.

2.  Îndepărtează plasticul de pe o bucată de cablu electric. Ce se află în 
interior? De ce cablul nu e fabricat numai din plastic?

  ATENŢIE: Nu umbla niciodată la cablurile aparatelor electrice, chiar 
dacă nu sunt introduse în priză. Deteriorarea lor poate produce accidente în momentul utilizării.

3.  Rupe, dintr-o coală de hârtie, câteva bucăţi mici. Freacă timp de câteva minute o riglă de plas-
tic de mâneca unui pulover. Apropie rigla de hârtie. 

 Ce observi? Cum explici?

4.  Aşază un penar pe o suprafaţă netedă. Împinge-l uşor cu o riglă. Pune 
sub penar trei creioane: la cele două capete şi la mijloc. Împinge din 
nou cu rigla. Ce ai constatat? 

 Explică diferenţa dintre efectele observate de tine.

5.  Dă drumul din mână unei coli de hârtie netede şi unei coli pe care ai 
mototolit-o. Care corp ajunge mai repede pe podea? Cum îţi explici?

6.  Observă cu atenţie imaginile de mai jos.
 Care dintre corpurile reprezentate se poate mişca cel mai repede?
 Dar cel mai încet? Argumentează.

APLIC
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1.   Completează fiecare enunţ cu informaţiile potrivite.
 	 •  Metalele diferă între ele prin proprietăţile pe care le au. 
   Aceste proprietăţi sunt: … .
 	 •  Două corpuri pot interacţiona între ele fie prin contact …, fie de 

la … .
 	 •  Magneţii se pot împărţi după următoarele proprietăţi: … .

2.   Identifică şi transcrie numai literele din dreptul enunţurilor adevărate.
  a) Magneţii nu atrag metale.
  b)  În momentul în care două corpuri interacţionează, ele îşi pot 

schimba forma.
  c) Corpurile cad, deoarece sunt atrase de Pământ.
  d)  Mişcarea corpurilor poate fi încetinită din cauza frecării cu o supra-

faţă sau cu aerul.
  e) Când doi magneţi se apropie cu polii diferiţi, ei se resping.
  f)  Dacă un corp nu îşi schimbă poziţia faţă de un reper, spunem că el 

este în mişcare.

3.   Precizează care dintre corpurile ilustrate în imagini pot cădea mai 
repede pe Pământ.

36

1 2 3 4

5 6 7 8

* 1 enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* 1 enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri

* 2 corp
** 3 corpuri
*** 4 corpuri

Evaluare



1. Completează tabelul cu numerele care însoţesc ilustraţiile.
 Respectă modul de completare cerut de tabel.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

RECAPITULARE FINALĂ

Mamifere Păsări Amfibieni Reptile Peşti

37
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2. Cum se împart corpurile? 
 Scrie răspunsul în caiet şi dă câte două exemple pentru fiecare fel de corpuri identificate de tine.

3. Precizează două însuşiri ale plantelor.

4. Scrie trei enunţuri prin care să descrii grupa peştilor.

5.  Observă, apoi precizează numerele imaginilor care ilustrează vieţuitoare ce se înmulţesc prin 
ouă.

6. Activitate în perechi 
 •  Numeşte o reacţie a vieţuitoarelor la factorii de medii. 
  Precizează despre ce vieţuitoare este vorba. 
 •  Colegul tău va răspunde prin Adevărat sau Fals. 
 •  Colegii de clasă vor aprecia corectitudinea răspunsurilor.

7. Identifică imaginile care reprezintă exemple de odihnă activă. Argumentează alegerea ta.

1 2 3 4

1 2 3 4

RECAPITULARE FINALĂ

8. Scrie un scurt articol cu tema Poluarea mediului: cauze şi modalităţi de prevenire.
	 •  Citeşte articolul în faţa colegilor tăi. 
	 •  Discutaţi şi formulaţi concluziile.
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9.  Imaginează-ţi că trebuie să prezinţi o scurtă ştire despre însuşirile apei. Ce conţinut va avea 
ştirea ta?

10.  În care dintre situaţiile ilustrate apa se găseşte în stare solidă?

11. Identifică imaginile care ilustrează topirea corpurilor.

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8
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EVALUARE FINALĂ

1.   Scrie câte trei însuşiri pentru fiecare grupă de vieţuitoare:
  a) reptile;  b) amfibieni;  c) mamifere.

2.   Precizează care dintre enunţurile de mai jos sunt adevărate şi care 
sunt false.

  a) La plante înmulţirea se face prin seminţe.
  b) Mamiferele se înmulţesc prin ouă.
  c) Toate vieţuitoarele au nevoie de apă şi hrană.
  d)  Unele plante se înmulţesc prin plante mici separate de pe plan-

ta-mamă.
  e) Aerul este un amestec de gaze.
  f) Apa se găseşte în stare solidă, lichidă şi gazoasă.

3.   Observă imaginile. Precizează numerele din dreptul imaginilor care 
reprezintă un mod de viaţă sănătos.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

* 3 însuşiri
** 6 însuşiri
*** 9 însuşiri

* 2 enunţuri
** 4 enunţuri
*** 6 enunţuri

* 3 imagini
** 6 imagini
*** 9 imagini
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4.   Realizează un desen prin care să redai circuitul apei în natură.

5.   Identifică, în imaginile de mai jos, fenomenele naturii ilustrate.

1 2 3 4

5 6 7 8

6.   Spune Adevărat sau Fals în fiecare situaţie.
  a)  Mediul înconjurător este alcătuit din corpuri cu viaţă şi corpuri 

fără viaţă.
  b) Corpurile se pot găsi numai în stare solidă şi lichidă.
  c)  Prin capacitate înţelegem cantitatea de lichid care nu mai înca-

pe într-un vas.
  d) Corpurile aflate în stare solidă au formă şi volum propriu.
  e) Corpurile lichide nu iau forma vasului în care se află.
  f) Aburii sunt corpuri lichide în stare gazoasă.

7.   Completează enunţurile de mai jos cu informaţiile potrivite.
  •  Metalele pot transmite căldură şi … .
  •  Interacţiunea dintre corpuri poate conduce la … acestora.
  •  Mişcarea poate fi încetinită de… corpurilor de o suprafaţă sau  

cu aerul.

* 2 elemente redate
** 4 elemente
*** 6 elemente

* 3 fenomene
** 6 fenomene
*** 8 fenomene

* 2 enunţuri
** 4 enunţuri
*** 6 enunţuri

* 1 enunţ
** 2 enunţuri
*** 3 enunţuri
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EVALUARE FINALĂ

8.   Identifică numerele din dreptul imaginilor care reprezintă sau care 
conţin metale.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

9.   Scrie trei utilizăti ale magneţilor.

*   4 imagini
**   8 imagini
*** 12 imagini

* o utilizare
** 2 utilizări
*** 3 utilizări
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Încălzirea globală este fenomenul de creştere continuă a tem
peraturilor atmosferei în imediata apropiere a solului, precum şi 
a apei oceanelor.

Mulţi oameni de ştiinţă sunt de părere că încălzirea se datorează 
activității umane, în special prin eliberarea de dioxid de carbon în 
atmosferă ca urmare a activităţilor industriale, agricole, de trans-
port şi a celor casnice.

Încălzirea globală are efecte profunde în cele mai diferite do-
menii. Ea determină sau va determina ridicarea nivelului mării, 
fenomene meteorologice periculoase, topirea ghețarilor, dispa-
riţia a numeroase specii de animale şi plante şi schimbări privind 
sănătatea oamenilor. 

Printre fenomenele meteo extreme se numără perioadele mari 
de căldură mare şi secetă, dar şi viscolele şi furtunile devastatoare.

Pe fondul încălzirii, problema asigurării hranei devine tot mai 
îngrijorătoare. Din cauza secetei, terenurile vor deveni impractica-
bile, pentru agricultură şi creşterea animalelor. Iar nevoia crescândă 
de apă pentru irigaţii va putea conduce la o adevărată criză de apă.

Printre animalele cele mai afectate de încălzirea globală sunt 
urşii polari, multe specii de şopârle, ursul koala.

În ceea ce priveşte sănătatea oamenilor, aceasta ar putea fi 
afectată de boli provocate de microbi şi viruşi proveniţi din zonele 
calde ale planetei.

Fenomene naturale  
extreme

Caleidoscopul 
naturii
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Poluarea reprezintă contaminarea mediului înconjurător cu ma-
teriale care afectează sănătatea umană, calitatea vieţii sau funcţio-
narea naturală a organismelor vii şi a mediului lor de viaţă. Poluarea 
se datorează în special activităţilor oamenilor.

Poluarea aerului se face, în primul rând, prin aruncarea în atmo-
sfera planetei a gazelor toxice provenite din activităţile industriale 
şi de transport.

Cererea de apă potabilă este în creştere continuă odată cu spo-
rirea numărului de locuitori ai globului. Creşterea suprafeţelor de 
pământ care trebuie irigate a condus la un consum foarte ridicat 
de apă.

În acelaşi timp, apa menajeră (provenită din gospodăriile oa-
menilor), apa industrială şi utilizarea pe scară largă a îngrăşămin-
telor chimice sunt cauzele principale ale poluării apelor.

Solul este un amestec de materie din plante, minerale şi ani-
male care se formează într-un proces foarte lung, ce poate dura 
mii de ani. Solul este necesar pentru creşterea majorităţii plantelor 
şi esenţial pentru toată producţia agricolă. Metodele iraţionale de 
administrare a solului au degradat serios calitatea lui, au cauzat 
poluarea şi au accelerat eroziunea. Folosirea excesivă a îngrăşă-
mintelor, defrişările masive, tonele de gunoaie aruncate la voia 
întâmplării au condus la degradarea accelerată a solului.

În ultimii ani, majoritatea ţărilor lumii, conştiente de perico-
lul tot mai mare al poluării pentru întreaga civilizaţie umană, au 
adoptat măsuri constante pentru combaterea cauzelor şi efectelor 
poluării. Astfel, au fost adoptate legi care să apere solul, aerul, apa, 
resur sele naturale de exploatarea lor nechibzuită.

Foarte multe organizaţii non-guvernamentale, cum ar fi Green-
peace, s-au alăturat eforturilor de ţinere sub control a poluării şi 
consecinţelor sale.

Despre poluare

Caleidoscopul 
naturii
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Aurul nu este cel mai preţios metal de pe Pământ, însă oamenii 
îl apreciază foarte mult. De-a lungul timpului, aurul a avut diferite 
utili zări: mijloc de plată, obiect de podoabă, ornament în artele 
decorative. Iată câteva lucruri mai… curioase despre acest metal 
atât de dorit.
1.  Aurul a fost folosit din vechime pentru îmbrăcarea danturii. Dinţii 

de aur erau un semn de stare socială bună. Obiceiul a fost practi-
cat de un popor numit poporul etrusc, încă de prin anii 166–201. 
În timp, el a fost abandonat, dar, în jurul anului 1 600 a reapărut 
şi se păstrează până în zilele noastre.

2.  Verighetele nu au fost întotdeauna din aur. Egiptenii au fost cei 
care au creat primul inel de căsătorie. El era obţinut prin împle-
tirea unor plante ce creşteau pe malurile Nilului. Mult mai târziu 
verighetele au început să fie fabricate din aur.

3.  Piraţii aveau în urechi cercei de aur. De ce? Dacă un pirat murea 
pe mare şi corpul său ajungea undeva pe mal, cerceii îi plăteau 
înmormântarea.

4.  Cea mai scumpă prăjitură din lume conţine, printre altele, o foiţă 
comestibilă de aur şi un diamant.

5.  Cea mai potrivită linguriţă pentru a mânca îngheţată este cea 
din aur. Degustătorii profesionişti de îngheţată folosesc întot-
deauna o astfel de linguriţă. De ce? Metalele, plasticul, lemnul 
au toate un gust specific. Numai aurul nu. Şi atunci, aromele de 
îngheţate nu se pierd. 

6.  Statuia lui Buddha de Aur are 3 metri înălţime şi cântăreşte 6 tone. 
Este cea mai mare statuie din lume realizată din aur masiv.

7.  Zvonurile referitoare la zăcămintele de aur au stârnit interesul 
pentru exploatarea Americii. Când Cristofor Columb a ajuns în 
această parte a lumii, a avut surpriza să constate că localnicii nu 
erau deloc interesaţi de aur, pe care îl dădeau la schimb pe… 
mărgele de sticlă.

Atracţia aurului 1

2

3

4

5

678
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„Munţilor noştri nu le lipseşte bogăţia obişnuită lor, adică mineralele. Că munţii nu sunt săraci 
în comori subpământene o arată pâraiele ieşite din măruntaiele lor. (…)

Aceste pâraie lasă nisip în care se găsesc numeroase grăunţe de aur din cel mai curat. (…)
În ţinutul Bacăului se găsesc saline foarte bogate, numite în ţară ocne. Dacă sapi în pământ 

găseşti sarea cea mai curată şi limpede ca cristalul. (…)
Aproape de Moineşti, ţâşneşte dintr-un izvor păcură, pe care ţăranii o folosesc la unsul osiilor.
Moldova a fost dăruită din belşug cu păduri, atât cu lemn de lucru, cât şi cu lemn de foc.”

(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei)

„În adâncimea minelor de aur din Munţii Apuseni, măruntaiele pământului se văd ca-ntr-o 
vitrină. Galerii lungi de sute de metri secţionează profilul încruntat al muntelui şi ochiul omului 
sosit de afară poate surprinde, la lumina felinarelor (…) blocuri enorme de piatră, îngrămădite 
unul peste altul. În spaţiul strâmt dintre stânci se găseşte aur.”

(Geo Bogza, Ţara de piatră)

„În pântecele acestor munţi zac comorile minerale cele mai bogate şi mai felurite din Europa: 
sarea, fierul, argintul, arama, plumbul, mercurul, zincul (…) şi, în sfârşit, metalul cel mai îmbelşugat 
dintre toate, aurul, pe care îl vezi strălucind până şi în noroaiele drumurilor.”

(Nicolae Bălcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul)

Sugestii pentru lectură
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Reguli de comportament preventiv

Pentru a preveni accidentele care te pot pune în pericol, este bine să cunoşti 
câteva reguli de comportament pe care trebuie să le respecţi, oriunde teai afla: 
acasă, la şcoală, la joacă, în vizită etc.

		Sună la 112 ori de câte ori siguranţa ta şi a celor de lângă tine este pusă în pericol.
  Atenţie: nu apela acest număr de urgenţă doar ca să te joci ori să te amuzi! Dacă suni fără 

motiv, poţi pune în pericol viaţa unor oameni care chiar au nevoie de ajutor imediat de la 
Salvare, Poliţie sau Pompieri. Apelul fără motiv se pedepseşte!

		Nu umbla la prize şi nu atinge cablurile electrice.

		Nu umbla la aragaz, deoarece gazul metan se aprinde foarte uşor, iar pericolul de 
incendiu ori de explozie este foarte mare.

		Toate aparatele electrice şi electronice se vor porni şi opri numai în prezenţa unui adult.

		Instrumentele şi uneltele care pot provoca înţepături sau tăieturi nu pot fi folosite decât în 
prezenţa unui adult.

		Instalaţiile de alimentare cu apă trebuie folosite cu grijă. Nu risipi apa, lăsând-o să curgă fără 
motiv. Reţine: un robinet uitat deschis, poate inunda nu numai casa în care locuieşti, dar şi 
locuinţele vecinilor!

		Lifturile, scările rulante şi casa scărilor nu sunt locuri de joacă. Utilizarea neatentă a acestora 
poate conduce la accidente grave.

		Fii atent întotdeauna la semnele de circulaţie! Respectă-le cu atenţie, pentru a te putea deplasa 
în siguranţă pe stradă!

		În mijloacele de transport în comun trebuie să ai un comportament cuviincios: nu-i deranja 
pe ceilalţi călători, nu acţiona fără niciun motiv butoanele care îţi atrag atenţia, deoarece 
poţi pune în pericol siguranţa tuturor pasagerilor.

ŞI TU POŢI FI UN COPIL RESPONSABIL!
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Mic dicţionar
C
(a) colecta: a aduna, a strânge la un loc lucruri 

pentru un anumit scop 

cumpătat: cu măsură, chibzuit; echilibrat

D
dintotdeauna: de o veşnicie, din vecie

E
excesiv: care depăşeşte limita normală; exagerat, 

abuziv

G
generaţie: totalitatea oamenilor dintr-o comu-

nitate care sunt cam de aceeaşi vârstă

Î
înfăţişare: aspect sub care se prezintă un lucru 

sau o fiinţă

întrebuinţare: utilitate; folosire

L
luciu: suprafaţă strălucitoare a unor obiecte; 

strălucire

M
(a) modifica: a preface, a prelucra, a reface, a 

schimba, a transforma

P
piscicol: care ţine de peşti, privitor la peşti

proprietate: trăsătură dominantă care carac teri-
zează o fiinţă, un lucru, un fenomen etc. şi 
care diferenţiază o fiinţă de alta, un lucru de 
altul etc.; caracteristică, trăsătură, însuşire 

propriu: care aparţine cuiva; personal

R
recicla: a prelucra anumite deşeuri în vederea 

refolosirii lor

reper: semn sau obiect care uşurează orientarea

responsabil: care poartă răspunderea unui lucru, 
a unui fapt; răspunzător

resurse (naturale): totalitatea zăcămintelor de 
minerale şi de minereuri, a terenurilor culti-
vabile, a apelor şi a pădurilor de care dispune 
o ţară

S
sursă: loc unde se produce, unde se poate găsi 

ceva; izvor, obârşie, origine

T
toxic: otrăvitor; care produce intoxicarea orga-

nismului

U
uz: întrebuinţare, folosire; folosinţă


