MINISTERUL EDUCAȚIEI

Științe
ale naturii
CARMEN TICĂ
IRINA TERECOASĂ

4

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Carmen TICĂ
Irina TERECOASĂ

Științe
ale naturii
Manual pentru clasa a IV-a

ȘTIINȚE ALE NATURII. Manual pentru clasa a IV-a
Editor: dr. Costin DIACONESCU
Layout, tehnoredactare: Crăița GEORGESCU
Redactor: Mihaela STĂNESCU
Grafică: Simona Ioana RADU-IACOBINI, Gabriel IACOBINI
Coordonator tehnic și IT: Răzvan SOCOLOV

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
TICĂ, CARMEN
Ştiinţe ale naturii : clasa a IV-a / Carmen Tică,
Irina Terecoasă. - Bucureşti : CD Press, 2021
ISBN 978-606-528-552-1

I. Terecoasă, Irina
Referenți științifici:
502
Dr. Iuliana Mihaela LAZĂR, lector universitar, Facultatea de Psihologie
și Științele Educației, Departamentul de Formare a Profesorilor,
Universitatea din București
Prof. înv. primar, gradul I, Ionel-Cătălin DIACONU, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău;
Vicepreședinte al Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo)
Prof. înv. primar, gradul I, Cornelia MELCU, Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan”, Brașov
Prof. înv. primar, gradul II, Claudia BADIU, Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-Napoca
Prof. înv. primar, gradul I, Ioana CHIHAIA, Liceul „Andrei Mureșanu”, Brașov
Credite foto/ilustrații: Dreamstime; Wikimedia Commons – Domeniu Public
Credite video: Storyblocks
Activități digitale interactive și platformă de e-learning:
www.ClasaDigitala.ro
© Copyright CD PRESS 2021
Această lucrare, în format tipărit și electronic, este protejată
de legile române și internaționale privind drepturile de autor,
drepturile conexe și celelalte drepturi de proprietate intelectuală.
Nicio parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă, stocată ori
transmisă, sub nicio formă (electronic, fotocopiere etc.), fără
acordul expres al Editurii CD PRESS.

REVISTE ● CARTE ŞCOLARĂ ●
MANUALE DIGITALE ● DOTĂRI ŞCOLARE

Prima alegere în domeniul produselor şi al proiectelor
educaţionale româneşti de calitate
pentru şcoală şi familie

Editura CD PRESS
Bucureşti, str. Logofătul Tăutu nr. 67, sector 3, cod 031212
Tel.: 021.337.37.17, 021.337.37.27, 021.337.37.37 Fax: 021.337.37.57
e-mail: office@cdpress.ro  www.cdpress.ro  Editura CD PRESS
Comenzi:
comanda@cdpress.ro   021.337.37.37
 www.cdpress.ro


Scanează codul şi consultă catalogul
complet de titluri al Editurii CD PRESS.

Inspectoratul Școlar al Județului/Municipiului .........................................................................................
Școala/Colegiul/Liceul .....................................................................................................................................................
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Anul

Numele elevului

Clasa

Anul
şcolar

Aspectul manualului*
format tipărit
la primire
la predare

1
2
3
4
*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.

Manualul cuprinde varianta tipărită și varianta digitală
Ghid de utilizare a manualului (similară
cu cea tipărită și completată cu activități multimedia

Manualul
tipărit

interactive de învățare (AMII).

Structura lecției de predare-învățare propune un parcurs de învățare în cinci pași didactici.

Lecții de învățare

4. SUB LUPĂ!
Află mai multe informații
despre un anumit subiect.

1. AMINTEȘTE-ȚI!
Utilizează cunoștințe
dobândite anterior.
2. OBSERVĂ ȘI
DESCOPERĂ!
Discută pe baza unor
planșe, ilustrații,
materiale video și
audio. Descoperă
lumea, realizând
diferite activități sau
experimente.

5. APLICĂ!
Folosește ceea ce ai
învățat. Realizează
activități practice și
integrate.
În cadrul lecțiilor, vei
realiza investigații,
proiecte, prezentări și
vei crea un portofoliu
de lucrări.
Află mai multe la
pagina 6.

3. AFLĂ!
Însușește-ți
informațiile
de bază.
Conținuturile învățării,
conform programei școlare

Marcaj care indică prezența a cel puțin unui tip de AMII
pe pagina dublă deschisă a manualului digital.

Lecții de recapitulare

Teste

Fiecare recapitulare include
un rezumat al noțiunilor
învățate în unitate, organizat
într-un text cu spații de
completare. Completează cu
noțiunile-cheie din lista de
cuvinte.

Exerciții de verificare a
cunoștințelor dobândite
în întreaga unitate de
învățare, pornind de la
textul-suport. Fiecare
test include barem de
autoevaluare și rezolvări
în varianta digitală.

Manualul
digital
AMII STATICE

AMII INTERACTIVE

AMII ANIMATE

secvențe video
spectaculoase:
viețuitoare, fenomene ale naturii,
experiențe de
laborator, medii
de viață

p
 lanșe ilustrate explicative
fișe de lucru
informații
suplimentare
Instrucțiuni
Printează Marchează/ pentru utilizarea
Subliniază
activității

Instrucțiuni
pentru utilizarea
activității

jocuri și
exerciții

Părăsește
activitatea

Marchează/
Subliniază
Mărește/
micșorează
imaginea

Părăsește
activitatea

Start/
Pauză

Instrucțiuni
pentru utilizarea
activității

Părăsește
activitatea

Marchează/
Subliniază

Stop

Validează
activitatea

Reia
activitatea

3

Competențe
generale
1. Explorarea caracteristicilor unor
corpuri, fenomene şi procese
2. Investigarea mediului
înconjurător folosind
instrumente
şi procedee specifice
3. Rezolvarea de probleme din
viaţa cotidiană valorificând
achiziţiile despre propriul corp şi
despre mediul înconjurător

Cuprins
Competențe
specifice

Unități de învățare

Ghid de utilizare a manualului ⁄ 6
L1 Cicluri de viață la plante ⁄ 8
L2 Cicluri de viață la insecte ⁄ 10

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 1
PĂRINȚI ȘI URMAȘI

4

L3 Cicluri de viață la pești și la amfibieni ⁄ 12
L4 Cicluri de viață la reptile și la păsări ⁄ 14
L5 Cicluri de viață la mamifere ⁄ 16
L6 Ciclul de viață la om ⁄ 18

Competențe
specifice
1.1. I dentificarea unor relații între
corpuri în cadrul
unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru
ordonarea și clasificarea
unor corpuri, fenomene și
procese
2.1. Elaborarea unui plan propriu
pentru realizarea
unei investigații a mediului
înconjurător
2.2. A
 plicarea planului propriu
propus pentru efectuarea
unei investigații a mediului
înconjurător
2.3. R
 eprezentarea grafică a
rezultatelor unor observații
realizate în cadrul investigației
proprii, utilizând tabele,
diagrame, formule simple
2.4. F ormularea de concluzii pe
baza rezultatelor investigației
proprii
2.5. P
 rezentarea concluziilor
investigației proprii
3.1. I dentificarea unor modalități
obișnuite de menținere
a sănătății
3.2. Identificarea unor modalități
de protejare a mediului
înconjurător

Lecții

Recapitulare. Test ⁄ 20
L1 Pădurea ⁄ 26
L2 Pajiștea ⁄ 30

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 2
MEDII DE VIAȚĂ

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 3
RELAȚII DE
HRĂNIRE
DINTRE
VIEȚUITOARE

L3 Râul ⁄ 34
L4 Deșertul ⁄ 38
L5 Mări și oceane ⁄ 42

Recapitulare. Test ⁄ 46
L1 Lanțuri trofice ⁄ 52
L2 Dietă echilibrată. Mișcare ⁄ 56

Recapitulare. Test ⁄ 60
L1 Pământul în Sistemul Solar ⁄ 66
L2 Fosilele – mărturii ale vieții din trecut ⁄ 70

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 4
PLANETA PĂMÂNT

L3 Omul și mediul de viață ⁄ 74

Recapitulare. Test ⁄ 76
L1 Plutirea corpurilor în apă ⁄ 82
L2 Amestecuri. Separarea amestecurilor ⁄ 84

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 5
CORPURILE –
PROPRIETĂȚI
ȘI TRANSFORMĂRI

L3 Dizolvarea ⁄ 86
L4 Apa – proprietăți și utilizări ⁄ 90
L5 Transformări ale materiei ⁄ 92

Recapitulare. Test ⁄ 96
L1 Transfer de căldură ⁄ 102

1.1; 1.2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2

Unitatea 6
ENERGIE – SURSE
ȘI EFECTE

L2 Circuitul electric simplu. Curentul electric ⁄ 106
L3 Lumina. Fenomene legate de lumină ⁄ 110

Recapitulare. Test ⁄ 114
Recapitulare finală. Test final ⁄ 118

Include-le în
portofoliul tău!

Păstrează ordonat, într-un singur loc (o mapă, o cutie etc.)
fișele de observare, testele, proiectele și prezentările realizate pe
parcursul anului școlar la ora de Științe ale naturii.

Metode complementare de evaluare

Conținuturi din programa școlară

L1 Investigație Semințele au nevoie de lumină pentru a încolți? L3 Prezentare
Ciclul de viață la pești și la amfibieni L4 Prezentare Cele mai mari, cele mai mici
ouă din lumea păsărilor L4 Proiect Căsuțe pentru păsări L5 Prezentare Cât timp
crește un pui în corpul mamei? L6 Prezentare Familia mea

L1– L6: Cicluri de viață în lumea vie • Părinți și urmași în
lumea vie: asemănări și deosebiri • Principalele etape din
ciclul de viață al plantelor și al animalelor

L1 Prezentare Cartea unui colț de pădure L2 Jurnal de științe – Tipuri de pajiște
L2 Prezentare Capra-neagră/ Dropia L4 Prezentare Viețuitoare din deșert

L1– L5: Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
• Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite
medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

L2 Investigație Pulsul L2 Prezentare Jocurile copilăriei L2 Prezentare Mișcare
pentru sănătate

L1, L2: Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
• Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri trofice simple)

L2 Prezentare De ce au dispărut mamuții și dinozaurii?
L3 Prezentare Parcuri și rezervații naturale din România
L3 Prezentare Animale dispărute din România

L1: Pământul în Sistemul Solar • Planetele Sistemului Solar.
Mișcările Pământului • Soarele – sursă de căldură și lumină.
Ciclul zi-noapte, anotimpuri. Modificările vremii • Ritmuri
cotidiene și anuale ale activităților viețuitoarelor;
L2: Mărturii ale vieții din trecut • Fosilele L3: Influența
omului asupra mediului de viață • Dispariția speciilor
(vânătoare/ pescuit excesiv) • Protejarea mediului

L1 Investigație Cum plutesc vapoarele? L1 Investigație Densitatea și plutirea
L1 Prezentare Bărcuțe din materiale refolosibile L3 Investigație Poate fi
recuperată apa din soluție? L3 Prezentare Lacurile sărate din țara noastră • Cum
se formează peșterile de dizolvare? • Cum se obține zahărul din sfecla de zahăr? •
Ce legătură există între dizolvare și simțul gustului? L4 Prezentare Ziua mondială
a Apei L4 Prezentare Importanța apei pentru sănătate L5 Prezentare Tehnica
olăritului • Focul – reguli pentru prevenirea incendiilor

L1 Investigație Cum păstrăm înghețata rece? L1 Investigație Ce materiale
păstrează mai bine căldura? L1 Prezentare Cum își mențin temperatura
corpului animalele din zonele reci? L2 Proiect Câtă energie electrică consumă
familia ta într-o săptămână? L2 Prezentare Consumul de energie al aparatelor
electrocasnice L3 Prezentare Lumini și umbre

L1: Corpuri – proprietăți • Plutirea corpurilor în apă; L2:
Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor
• Amestecuri și separarea amestecurilor; L3: Schimbări ale
caracteristicilor corpurilor și materialelor • Dizolvarea.
Influența temperaturii asupra procesului de dizolvare;
L4: Corpuri – proprietăți • Proprietățile apei. Utilizări ale
apei în diferite stări de agregare; L5: Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor • Ardere, ruginire,
putrezire, alterare, coacere

L1: Energie – surse și efecte • Transferul de căldură între
obiecte. Materiale conductoare și izolatoare de căldură;
L2: Curent electric • Circuite electrice simple; L3: Lumină
• Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina
(umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)
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Ghid de utilizare a manualului

Proiecte. Prezentări. Investigații. Portofoliu
Pe parcursul acestui an, la orele de Științe ale naturii
vei realiza proiecte, prezentări, investigații, te vei
autoevalua cu ajutorul fișei de observare și vei crea
un portofoliu de lucrări.

Proiectul presupune realizarea unei cercetări sau a
unui produs pe o anumită temă. Proiectul poate fi
rezultatul unei munci individuale sau colective care
se întinde pe o perioadă mai lungă de timp (câteva
săptămâni, un semestru sau chiar un an) și necesită
organizare și consecvență. Etapele proiectului sunt:
• stabilirea temei • colectarea datelor (sau a unor
imagini și obiecte ilustrative • organizarea datelor
sau a obiectelor • definitivarea produsului • prezentarea proiectului.
Vei descoperi un proiect pe pagina de deschidere a
fiecărei unități.

Investigația este o cercetare atentă cu scopul de a
descoperi răspunsuri la întrebări importante.
Cele patru etape ale investigației sunt: definirea
problemei cercetate, formularea ipotezei, alegerea
metodei de strângere a informațiilor (de exemplu,
printr-un experiment) și prezentarea rezultatelor
(concluziilor) investigației.

Fișă de observare. Descarcă și completează
fișa de observare din manualul digital la finalul
unei investigații sau al unui proiect pentru a te
autoevalua. Verifică dacă ai cooperat cu colegii (în
cazul unei investigații de grup), dacă ai urmat pașii
investigației și ai lucrat îngrijit/organizat, dacă ai
dat dovadă de creativitate în găsirea de soluții.

Prezentarea. Pe parcursul manualului, la rubrica
Prezentare, ți se propun diverse teme. Utilizează
diferite surse de documentare (enciclopedii, atlase,
reviste, internet etc.) și realizează afișe, colaje,
scurte texte pe temele propuse. Prezentarea poate
fi în format tipărit sau digital.
Pentru a realiza o prezentare pe orice temă,
urmează pașii:
Pasul 1. Documentarea. Află cât mai multe
lucruri despre tema prezentării. Folosește diverse
surse (enciclopedii tipărite sau digitale, reviste,
site-ul oficial al unor muzee etc.).
Pasul 2. Redactarea
a. Realizează un plan al prezentării (minimum 3
idei legate de temă).
b. 
Redactează textul și adaugă fotografii reprezentative.
Pasul 3. Prezentarea. Prezintă rezultatul în fața clasei.
Pasul 4. Autoevaluare. Cum îți apreciezi prezentarea?
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Portofoliul. Păstrează ordonat, într-un singur
loc (o mapă, o cutie etc.) prezentările (propuse
la rubrica Prezentare), testele, fișele de obser
vare completate pe parcursul anului școlar la ora
de Științe ale naturii.

UNITATEA

UNITATEA

1

PĂRINȚI
ȘI URMAȘI
Proiect individual
Instantanee ale vieţii
Vei surprinde, în desene, imagini
decupate sau fotografii, etape ale
dezvoltării fiinţelor, de-a lungul
vieţii lor.

Lecția 1 Cicluri de viață la plante
Lecția 2 Cicluri de viață la insecte
Lecția 3 C
 icluri de viață la pești

și la amfibieni
Lecția 4 Cicluri de viață la reptile și la păsări
Lecția 5 Cicluri de viață la mamifere
Lecția 6 Ciclul de viață la om
Recapitulare
Test
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UNITATEA

1

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

Lecția 1

Cicluri de viață la plante

Investigația științifică este o cercetare amănunțită pe baza unui plan.
Planul unei investigații științifice cuprinde următoarele etape:
1. Formularea unei întrebări; 2. Formularea unei ipoteze; 3. Testarea ipotezei; 4. Formularea concluziei.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Cum apar plantele
din semințe?

Eu cred că în sămânță
există deja o plantă!

INVESTIGAȚIE

Copiii alcătuiesc un plan prin care să investigheze alcătuirea seminţelor şi modul
în care se dezvoltă plantele din seminţe.
Problema investigată: Cum apar plantele?
Formulează ipoteza: În sămânţă există deja o plantă.
Testează ipoteza: Pune la încolţit seminţe de fasole pe vată umedă.
Udă boabele de fasole în mod regulat.
Desfă câteva boabe de fasole şi observă alcătuirea lor.
Observă cum se dezvoltă plantele, pe parcursul câtorva săptămâni.
Completează fişa din Jurnalul de științe.
Formulează concluzia: Sămânţa conţine un embrion din care se dezvoltă planta.
embrion de fasole

I

II

sămânță

plantulă

III
plantă
adultă

Dezvoltarea plantei de fasole din sămânță
ÎN LABORATOR

Observă imaginea de mai sus şi completează
în Jurnalul de științe.

3 AFLĂ!

Încolțirea este prima etapă de creştere a unei …… Din
embrion se dezvoltă o plantă mică numită ……, care creşte şi se
transformă într-o ……

Sămânţa conţine o plantă nedezvoltată numită embrion. În condiţii favorabile (sol, apă, aer şi o
temperatură potrivită), seminţele încolţesc. Prin îmbibare cu apă, învelişul protector al seminţelor crapă şi embrionul începe să se dezvolte. Creşte mai întâi rădăcina, care se orientează în jos, apoi tulpina
care se orientează în sus, spre lumină. Pe tulpină cresc frunze. Această plantă tânără se numeşte plantulă. Planta creşte, se dezvoltă şi se transformă într-o plantă adultă care formează din nou seminţe.
Etapele prin care trece o plantă de la sămânţă până la planta adultă care produce din nou seminţe
formează ciclul de viaţă al plantei.
Unele plante trăiesc un an şi se numesc plante anuale. Plantele perene, adică pomii fructiferi, arborii, arbuştii și altele trăiesc mulţi ani şi, la majoritatea, ciclul se reia în fiecare an.
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Cicluri de viață în lumea vie • Părinți și urmași în lumea vie: asemănări și deosebiri
• P rincipalele etape din ciclul de viață al plantelor și al animalelor

4 SUB LUPĂ!

Ciclul de viață al altor plante
I. Ciclul de viață la mac

semințe
de mac

II. Ciclul de viață la măr

Primăvara, pe tulpină apar
muguri. Mugurii se desfac
şi apar florile şi frunzele.

Vara, se formează și se coc fructele.

Toamna, frunzele
se îngălbenesc
şi cad.

Iarna, pomul
are o perioadă
de repaus.

Observă imaginile de mai sus şi răspunde la întrebări.
Dacă ne gândim la ciclul de viață, ce fel de plantă este macul? Dar pomul fructifer?

5 APLICĂ!

1. P
 rezintă exemple de plante anuale şi perene şi explică ciclul lor de viaţă.

2. R
 ealizează o colecţie de seminţe de la diferite plante. Notează în caiet observaţii despre forma, culoarea
și alcătuirea acestora. Adaug-o la portofoliu.
3. I NVESTIGAȚIE Alcătuiește un plan prin care să investighezi dacă semințele au nevoie de lumină pentru
a încolți.
4. Scrie un text în care să prezinți ciclul de dezvoltare al unei plante. Adaugă-l la portofoliu.
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UNITATEA

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

1

Lecția 2

Cicluri de viață la insecte

Insectele sunt animale nevertebrate.
Ele trăiesc în diferite medii de viață. Insectele se înmulțesc prin ouă.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Oare cum apar fluturii?

Eu nu am văzut niciodată
un pui de fluture!

Ciclul de viață la fluturele alb al verzei

I

ouă

Din fiecare ou
iese o larvă.
Larvele fluturilor
se numesc omizi.

II

omidă

Larva
se transformă
în pupă.

III
pupă

IV fluture
adult

Femela de fluture
depune ouă.

Din pupă iese
un fluture adult:
mascul
sau femelă.

3 AFLĂ!
Pentru ca animalele să aibă urmași este necesară împerecherea dintre o femelă și un mascul. La
majoritatea animalelor, femela depune ouă; la unele animale, femela naște pui.
Fiecare ou are în interior un embrion, din care se va dezvolta viitorul animal.
Etapele prin care trece un animal, de la stadiul de ou până la cel de adult, formează
ciclul de viață.
La insecte, ciclul de viață este caracterizat prin transformări foarte mari ale înfățișării și ale modului
de viață al insectei. Ansamblul acestor transformări poartă numele de metamorfoză.
La unele insecte, metamorfoza cuprinde patru stadii: 1 – ou, 2 – larvă, 3 – pupă, 4 – adult.
Larva care iese din ou este complet diferită de adult. Acest tip de metamorfoză se numește metamorfoză completă. El este întâlnit la insecte precum: fluturii, albinele, furnicile, cărăbușii.
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4 SUB LUPĂ!

Cicluri de viață ale altor insecte

Fluturele-de-mătase este o insectă cu
metamorfoză completă. El este crescut de om
pentru obținerea mătăsii naturale. Femela depune
ouă, din care ies larvele. Larva (omida) acestui
fluture fabrică un fir de mătase cu care se înfășoară,
formând o „gogoașă” numită cocon. În interiorul
coconului are loc transformarea larvei în pupă și,
apoi, a pupei în adult.
Alte insecte au un ciclu de viață care cuprinde trei stadii: 1 – ou, 2 – nimfă, 3 – adult.
Acest ciclu de viață poartă numele de metamorfoză incompletă. În acest caz, din ou iese o nimfă.
Nimfa seamănă cu adultul, dar este lipsită de aripi și de organele reproducătoare. După un timp, nimfa se
transformă în adult.
Lăcustele, greierii, libelulele sunt exemple de insecte cu metamorfoză incompletă.

Ciclul de viață la libelulă
II

III

ouă

5 APLICĂ!

pupă

nimfă

libelulă adultă

1. Buburuza este o insectă cu metamorfoză completă. Ordonează stadiile ciclului de viață.

adult

2. Completează cu noțiunile potrivite.
Insectele se înmulțesc prin …… Totalitatea
transformărilor prin care trece o insectă de la
stadiul de ou la cel de adult se numește……
Larvele fluturilor se numesc …… La insectele
cu metamorfoză completă, adultul se
formează din …… La insectele cu metamorfoză
incompletă, adultul se formează din……

ouă
3. Observă graficul cu date despre
lungimea firului dintr-o gogoașă de
fluture-de-mătase.
Calculează lungimea firului obținut din două gogoși, din trei gogoși,
din cinci gogoși. Câți metri de fir se
pot obține din 10 gogoși? Transformă
ultimul rezultat în kilometri.

larvă
= 800 m

Lungimea firului

I

1 2 3 5
Număr de gogoși
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UNITATEA

1

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

Lecția 3
1

Cicluri de viață la pești și la amfibieni

AMINTEȘTE-ȚI!

Peștii și amfibienii sunt animale vertebrate.
Ei se înmulțesc prin ouă pe care le depun în apă.

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

De unde au apărut
peștii cei mici?
3 AFLĂ!
Majoritatea peștilor depun ouă în apă. Ouăle sunt lipsite de coajă şi au în interior embrionul.
Din ouăle depuse în apă se dezvoltă direct puii care seamănă, ca înfăţişare, cu peştii adulţi.
La unii rechini, embrionii se dezvoltă în corpul mamei, care dă naştere puilor de rechin.

ouă de păstrăv

puiet de păstrăv
(pui de păstrăv)

păstrăv adult

Ciclul de viață la pești
Amfibienii depun și ei ouă în apă. Ciclul lor de viață este caracterizat prin transformări mari ale
înfăţişării şi ale modului de viaţă.
Din fiecare ou iese o larvă, numită mormoloc. Acesta este lipsit de membre, respiră prin branhii și
trăiește numai în mediul acvatic. După un timp, mormolocul se transformă: îi cresc membre și animalul
începe să respire prin plămâni. La broaște dispare și coada. În urma transformării, apare amfibianul adult.
Acesta trăiește atât pe uscat, cât și în apă. Acest mod de dezvoltare este numit metamorfoză.

I

ouă de broască

II

larvă (mormoloc)

Ciclul de viață la amfibieni
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III broască adultă

4 SUB LUPĂ!

Două medii de viață

Amfibienii au evoluat din
pești, care trăiau numai în
mediul acvatic. Treptat,
aceștia au dobândit
capacitatea de a
se deplasa și de a
respira în mediul
terestru.

Mediu de viață
terestru

5 APLICĂ!

Unele caracteristici ale amfibienilor sunt dovezi ale acestei
evoluții. Astfel, la amfibieni
s-a păstrat modul de
înmulțire prin ouă
depuse în apă, iar
mormolocii au
un mod de viață
asemănător cu
cel al peștilor.

Mediu de viață
acvatic
1. C
 ompletează spaţiile libere cu noţiunile potrivite:

Majoritatea peştilor şi amfibienilor se înmulţesc prin …… pe care le depun în apă. În ou se află ……
Larvele broaştelor se numesc …… şi respiră prin …… Broasca adultă respiră prin ……
2. Enumeră deosebirile dintre mormoloc şi broasca adultă şi asemănările dintre mormoloc şi peşte.
3. Compară păstrăvul cu broasca. Notează observațiile în tabel.

Prezentare

Ce observi?
păstrăv
broască
În ce mediu trăiește?
Cu ce este acoperit corpul?
Cum se deplasează?
Cum respiră?
Prin ce se înmulțește?
Cum este temperatura corpului?
4. În anumite perioade, în țara noastră, pescuitul este interzis.
Explică de ce.

 iclul de viață la pești
C
și la amfibieni
Caută informaţii în diferite
surse (reviste, enciclopedii,
internet) despre ciclul de viaţă la rechini şi la salamandre.
Realizează fișe și prezintă-le
colegilor. Include prezentarea
în portofoliul tău.

13

UNITATEA

1

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

Lecția 4
1
2

AMINTEȘTE-ȚI!

Cicluri de viață la reptile și la păsări
Reptilele şi păsările sunt animale vertebrate. Ele se înmulţesc prin ouă pe care
le depun pe uscat.
Ce se ascunde
în ou?

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Eu cred că în orice ou
există deja un pui.
embrion
gălbenuș

INVESTIGAȚIE

Copiii testează
ipoteza. Ei sparg un ou de găină
într-o farfurie. Realizează şi tu
această activitate. Ce observi?
Concluzie: Nu în orice ou există
un pui. Pentru ca dintr-un ou să
poată ieși un pui, oul trebuie să
conțină un embrion.

3 AFLĂ!

cameră
cu aer

albuș

coajă

Alcătuirea oului de găină

Păsările depun ouă învelite cu o coajă tare. În interiorul oului se dezvoltă embrionul, folosind
substanţele hrănitoare conţinute de ou.
Majoritatea păsărilor îşi clocesc ouăle: adulții încălzesc ouăle cu propriul lor corp, asigurând astfel
căldura necesară dezvoltării embrionului.
Păsările construiesc cuiburi şi asigură hrana puilor după ieşirea acestora din ouă.
Pentru ca un ou să conțină un embrion, este nevoie ca femela și masculul
să se împerecheze înainte de depunerea ouălor.
ou de găină

pui de găină

găină adultă

Ciclul de viață la păsări
Reptilele se înmulțesc asemănător păsărilor. Ouăle reptilelor pot fi acoperite fie de o coajă tare
(ca ouăle păsărilor), fie de o coajă pieloasă.
La majoritatea reptilelor, din ouăle depuse pe uscat se dezvoltă direct puii.

ouă de șopârlă

pui de șopârlă
Ciclul de viață la reptile
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șopârlă adultă

4 SUB LUPĂ!

Cuiburi la reptile și păsări. Evoluția păsărilor

I. Cuiburi de păsări Păsările construiesc diferite cuiburi în care
depun ouă, clocesc şi cresc pui.

Rândunicile își construiesc cuiburi
„zidite” din lut, pietricele și crenguțe.

Multe păsări își construiesc în copaci
cuiburi din crengi, iarbă etc.

Ciocănitorile își fac cuiburi
în scorburi.

II. Cuiburi de țestoase Țestoasele marine sapă o groapă în nisipul de
pe plajă, în care depun ouăle. Acoperă ouăle cu nisip, apoi se întorc
în apă. Din ouă ies puii, care se îndreaptă spre mare.

III. Păsările au evoluat din reptile străvechi Asemănarea dintre
modurile de înmulțire la păsări și reptile reprezintă o dovadă a acestei
evoluții. Care sunt cele patru grupe de reptile pe care le cunoști?

5 APLICĂ!

Păsările-țesător africane construiesc cuiburi împletite din ierburi.

Prezentare
Cele mai mari, cele mai mici
ouă din lumea păsărilor
Realizează un afiș.
Proiect. Căsuțe pentru păsări
Construiește, lucrând în pereche și cu ajutorul unui adult,
căsuţe pentru păsări.
Așază-le în copacii
din curtea şcolii.
Pune apă şi hrană, mai ales iarna,
când păsările îşi găsesc hrana mai greu.

1. Completează spaţiile libere cu noţiunile potrivite:

Reptilele şi păsările se înmulţesc prin …… pe care le depun pe …… . În ou se dezvoltă …… . Oul este
protejat de …… . Majoritatea păsărilor …… ouăle şi hrănesc …… după ieşirea lor din ouă.
2. Identifică deosebiri şi asemănări între ciclurile de viaţă ale reptilelor şi păsărilor.
3. La multe popoare, oul este un simbol al vieții și al reînnoirii naturii. În unele regiuni din România,
se practică arta populară a încondeierii ouălor. Căutați informaţii și realizați, lucrând în grup, un afiș cu
această temă.
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UNITATEA

1

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

Lecția 5

Cicluri de viață la mamifere

Mamiferele sunt animale vertebrate răspândite pe uscat sau în apă.
Ele nasc pui pe care îi hrănesc cu lapte.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Cum apar puii de mamifere?

3 AFLĂ!
La majoritatea mamiferelor, dezvoltarea embrionului se realizează în corpul mamei.
În această perioadă, embrionul (mai târziu, fătul) primeşte prin sângele mamei hrana şi oxigenul
necesar respiraţiei.
Perioada în care fătul se dezvoltă în corpul mamei este diferită de la un animal la altul.
După încheierea perioadei de dezvoltare în corpul mamei, se naște un pui care seamănă ca înfățișare
cu părinții săi. După naştere, puii sunt hrăniţi cu lapte produs de corpul mamei.
Mamiferele nasc unul sau mai mulți pui, de mai multe ori în decursul vieții.

embrion de șoarece

pui de șoarece
Ciclul de viață la șoarece
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șoarece adult

Cicluri de viață ale altor mamifere

4 SUB LUPĂ!

ornitorinc

echidna

I. Ornitorincul şi echidna Aceste mamifere au un ciclu
de viaţă deosebit. Ele depun ouă, din care ies pui. Aceştia sunt
hrăniţi cu lapte produs de corpul mamei.
Unde trăiesc ornitorincul și echidna?

Mamiferele
marsupiale
(cangurul,
koala etc.),
nasc pui incomplet dezvoltaţi.
Ei își continuă
dezvoltarea în
marsupiu, un
buzunar de pe
corpul mamei,
unde se află glandele mamare care
produc lapte.

cangur

II. Mamiferele au evoluat din reptile străvechi Modul de
înmulțire prin ouă, întâlnit la ornitorinc și la echidnă, reprezintă
o dovadă a acestei evoluții.

5 APLICĂ!

1. Completează spaţiile libere cu noţiunile potrivite:

Majoritatea mamiferelor nasc …… pe care îi hrănesc cu …… . Puii
au o înfățișare …… cu cea a părinților. Unele mamifere se înmulţesc
prin ……, la fel ca reptilele. Există mamifere care nasc pui incomplet
dezvoltaţi, care își continuă dezvoltarea într-un buzunar special al
corpului mamei. Aceste mamifere se numesc …… .
2. Găsește exemple de mamifere care trăiesc în zona în care locuieşti.
Prezintă informaţii despre ciclul lor de viaţă.
3. Reprezintă grafic perioadele de dezvoltare a puilor în corpul mamei, la diferite animale.
Orientează-te după modelul dat în cazul iepurelui. (
= 10 zile)

Prezentare
Cât timp crește un pui
în corpul mamei?
Caută informaţii din diferite surse (reviste, enciclopedii,
internet) despre perioadele de
dezvoltare a puilor în corpul
mamei la următoarele mamifere: om, cal, elefant, balenă
albastră. Prezintă informațiile
într-un tabel.

iepure – 30 de zile
câine – 60 de zile
leopard – 90 de zile
oaie – 150 de zile
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UNITATEA

1

PĂRINȚI ȘI URMAȘI

Lecția 6
1

AMINTEȘTE-ȚI!

3 AFLĂ!

Ciclul de viață la om

Omul este un mamifer.

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Identifică, în imaginea de mai sus, principalele etape din ciclul de viaţă al unui om.
Compară trăsăturile persoanelor.

Din embrion, în corpul mamei se dezvoltă fătul, o perioadă de aproximativ 9 luni. Acesta se
hrăneşte cu substanţele hrănitoare din sângele mamei, care ajung direct în corpul său. Chiar dacă
bebeluşul creşte în corpul mamei, tatăl are un rol foarte important în apariţia copilului.
Comparativ cu puii altor mamifere, copiii sunt total neajutoraţi şi au nevoie de îngrijirea părinţilor
o perioadă mai lungă de timp. Laptele mamei este cel mai bun aliment pentru bebeluş în primele luni
de viaţă.
Copiii au trăsături asemănătoare cu ale părinţilor, bunicilor, dar sunt în acelaşi timp diferiţi de
aceştia. Oamenii de ştiinţă au descoperit că, în afară de trăsăturile fizice, se moştenesc şi alte însuşiri ca
inteligenţa, talentul şi memoria. De asemenea, pot fi moștenite anumite boli.

Cum se dezvoltă un copil în corpul mamei?

embrion
uman
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făt
la 9 luni

4 SUB LUPĂ!

De la copil la adult

I. Vârstele omului
COPILĂRIA
–p
 rima copilărie (de la naştere la 2 ani): copiii au nevoie de îngrijirea permanentă
a adulţilor (părinţi, bunici etc.), învaţă să meargă, să vorbească;
–a
 doua copilărie (între 2 şi 12 ani): copiii se dezvoltă fizic şi intelectual şi devin
într-o anumită măsură independenţi de părinţi, care continuă să-i supravegheze;
merg la grădiniţă, la şcoală pentru a învăţa şi pentru a lega prietenii cu alţi copii;
practică un sport.
ADOLESCENȚA
ȘI TINEREŢEA

– tinerii devin independenţi, studiază, îşi aleg o profesie pe care o practică;
– îşi întemeiază o familie şi au, la rândul lor, copii.

MATURITATEA
– adulţii desfăşoară activităţi legate de
(VÂRSTA ADULTĂ) profesia aleasă, se ocupă de creşterea
şi îngrijirea copiilor, de educarea lor.
BĂTRÂNEȚEA

–
majoritatea persoanelor îşi încetează activitatea profesională.
Adesea, bunicii se ocupă, alături
de părinţi, de creşterea şi educarea nepoţilor.

II. Gemenii Când în corpul mamei se dezvoltă în același timp mai mulți copii, aceștia se numesc gemeni.
Unii gemeni se aseamănă atât
Alţi gemeni sunt diferiţi ca înfăţişare şi pot să aibă chiar sexe diferite
de bine, încât cu greu pot fi deo- (gemeni non-identici).
sebiţi (gemeni identici).

5 APLICĂ!
1. Explică modul în care părinţii au avut grijă de tine, în primii ani
de viaţă.
2. Enumeră activităţile pe care le poţi face, la vârsta ta, fără ajutorul
părinţilor. Care sunt responsabilităţile tale în cadrul familiei? (Cum
îţi ajuţi părinţii?)
3. Compară ciclul de viaţă al omului cu cel al altor mamifere.
Scrie două asemănări şi două deosebiri.
4. Joc de rol. Ce vreau să fiu, când voi fi mare?
Argumentează în faţa colegilor de ce ai alege o anumită profesie.

Prezentare
Familia mea
Realizează un album cu fotografii din diferite etape ale
vieţii tale, fotografii ale fraţilor,
părinţilor, bunicilor. Analizează
și compară câteva trăsături (culoarea ochilor, a părului, forma
buzelor etc.). Prezintă colegilor
albumul. Include-l în portofoliu.
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UNITATEA

1

RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

CUM ÎNCEPE VIAȚA?

ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI
Amfibienii depun ouă în……
la fel ca …… . Atât reptilele, cât şi
păsările depun ouă pe …… . Spre
deosebire de peşti şi de amfibieni,
la păsări şi la reptile, ouăle sunt
acoperite de o …… rezistentă.

REGULI ȘI EXCEPȚII
Insectele au un ciclu de viaţă
complex, marcat de mai multe
transformări ale înfăţişării şi modului de viaţă al insectei. Acest şir
de transformări este numit …… .

Numeroase plante se înmulţesc prin …… În condiţii favorabile (apă, aer, sol, temperatură
potrivită) semințele ……, dând
naştere unor plante tinere, numite…… .
Insectele, peştii, amfibienii,
reptilele, păsările se înmulţesc
prin …… . Mamiferele …… pui.

La majoritatea mamiferelor,
embrionul se dezvoltă în corpul
……, dar există şi un mic număr
de mamifere care se înmulţesc
prin ouă. Toate mamiferele își
hrănesc puii cu …… .

Metamorfoza poate fi de două
tipuri: …… sau …… . La insectele
cu metamorfoză completă, ciclul
de viaţă cuprinde …… stadii. Larva care iese din ou este diferită de
…… ca înfăţişare. La insectele cu
metamorfoză incompletă, din ou
iese o …… . Ea are o înfăţişare ……
cu cea a adultului, dar este lipsită
de …… şi de organe…… .
Metamorfoza este întâlnită şi
la amfibieni. Larva care iese din ou
este diferită de …… ca aspect şi
mod de viaţă și se numește …… .
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SĂ PRIVIM MAI ADÂNC

EVOLUȚIE

În interiorul unei seminţe se
Mormolocii sunt …… amfibigăseşte un …… din care se va dez- enilor. Ei trăiesc în mediul …… şi
respiră prin ……, la fel ca peștii.
volta o nouă plantă.
Această asemănare este considerată o dovadă a faptului că amfibienii au evoluat din peşti.

În ouăle păsărilor şi ale reptilelor, embrionul se dezvoltă pe baza
…… hrănitoare conţinute în ou.

Omul este și el un …… . Prin
urmare, embrionul uman se dezvoltă în …… mamei.
Deşi păsările par foarte deosebite de reptile, există multe
asemănări între cele două grupe.
Între altele, păsările au un mod
de înmulţire asemănător cu cel
al reptilelor. Deoarece păsările au
apărut mai recent decât reptilele,
această asemănare este o dovadă
a faptului că …… au evoluat din
…… .

LISTĂ DE CUVINTE
acvatic
adult
apă
aripi
asemănătoare
branhii
coajă
completă
corpul
embrion
incompletă
încolțesc
lapte
larvele
mamei
mamifer
metamorfoză
mormoloc
nasc
nimfă
ouă
patru
păsările
peștii
plantule
reproducătoare
reptile
semințe
substanțelor
uscat

Plantele, animalele şi omul se înmulţesc, adică produc urmaşi. Producerea de urmaşi
este o caracteristică esenţială a viețuitoarelor, care asigură menţinerea vieţii pe Pământ. Viețuitoarele de azi au apărut în urma unui proces de evoluție, pornind de la strămoși cu înfățișare și mod de viață diferite. Evoluția este un proces de transformare treptată a tipurilor de
viețuitoare de-a lungul multor milioane de ani.
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UNITATEA

1

TEST

Timp de lucru: 50 minute

La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

S-a amenajat o nouă rezervație pentru animale sălbatice. Copiii se adună în curtea şcolii şi pleacă
în excursie pentru a o vizita.
Au ajuns. La intrare, un adult îi anunță:
— Copii, sunteţi norocoşi! Cele mai multe vieţuitoare au deja pui. La ieşire, veţi putea vedea şi expoziţia „Fluturi de pretutindeni”. Vă sfătuiesc să priviţi cu atenţie şi ramurile copacilor. Veţi descoperi cuiburile păsărilor! Vă aşteaptă multe surprize. Să aveți o zi plăcută!
Într-adevăr, pe cărările amenajate prin rezervaţie, copiii au descoperit frumuseţea vieţii animalelor, în
mediul lor natural. De la depărtare, copiii observă o ursoaică. Aceasta îşi hrănea cu lapte cei trei pui. Au
aflat, de la ghid, că puii s-au născut în urmă cu opt săptămâni.
Între timp, au observat și numeroase păsări. Multe dintre ele stăteau nemişcate în cuiburi.
— Sigur vor avea şi ele pui, a zis Iulia.
Cineva a observat în frunziș un șarpe, iar Mircea a urmărit cu privirea o broască până a dispărut.
— Oare puii de şarpe cum apar? a întrebat un copil.

1 Identifică, în text, denumirea unui mamifer. Selectează două informaţii care îţi dovedesc că animalul

respectiv este un mamifer.

2 În text există deja două cuvinte ce definesc etape ale dezvoltării omului. Notează-le pe o axă, apoi mai

adaugă încă o etapă de dezvoltare.

3 Alege răspunsul corect.

A. Pentru a completa fiecare din enunţurile de mai jos, există un singur cuvânt potrivit. Valentin,
Adina și Iulia au avut răspunsuri diferite. Care este cuvântul?
a. copilul
Valentin

b. sămânța
Adina
c. embrionul

„În interiorul oricărei seminţe se află ……”
„Viaţa într-un ou de pasăre sau de reptilă porneşte de la …… din interiorul acestuia”.
„În corpul mamiferelor, se dezvoltă …… din care
se formează puiul acestora.”

Iulia
B. Mormolocii au un mod de viață asemănător cu cel al: a. păsărilor; b. peștilor; c. mamiferelor.
C. Crocodilii: a. nasc pui; b. depun ouă; c. se dezvoltă din larve.
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4

Valentin, Mircea și Adina au tras dintr-o cutie trei bileţele pe care au găsit informaţii incomplete.
Ca să-i ajuți, completează enunțurile cu noțiunile corecte.

?
Valentin

???

Planta tânără apărută în urma încolțirii seminței
este numită… .

frunză
plantulă

?

Larva unui amfibian este… .

?
Adina

???

??

?

mormolocul
peștele

Mircea
omida
Larva unui fluture este… .

floarea

5

B. Pe mâna lui Valentin a aterizat o buburuză. Acum, băiatul stă şi
se întreabă cum se înmulţesc insectele. Răspunsul corect este:
a. prin ouă;
b. prin semințe;
c. prin pui.

Indică răspunsul corect.
A. Adina a uitat ce este metamorfoza. „Spunem despre amfibieni că trec printr-un proces de
metamorfoză, deoarece… .”
a. trăiesc şi pe uscat şi în apă;
b. pot respira şi pe uscat şi în apă;
c. s uferă mai multe transformări ale înfăţişării.

C. Iulia știe că ouăle păsărilor:
a. au coajă moale și embrion;
b. nu au coajă și au substanțe hrănitoare;
c. a u coajă tare și embrion.
La ieşire, copiii admiră expoziţia de fluturi. Ei sunt captivaţi de culorile lor. I-au admirat şi au căutat
cu înfrigurare să descopere uriașul fluture-Atlas, numit și fluturele cap-de-şarpe, cu o deschidere a aripilor de 25 de centimetri! Nu l-au zărit deloc, deşi la intrare li se spusese că este acolo. Mare mister!

6

 isterul „absenţei” fluturelui-Atlas se datorează metamor fluture-Atlas
M
fozei.
Explică modul de înmulţire al unei insecte, precum și cauza din
care copiii nu au putut vedea fluturele. Nu uita să menționezi minimum trei dintre etapele ciclului de viață al insectelor.
Cum te autoevaluezi?
ITEM

1

CALIFICATIV

Foarte bine
Bine
Suficient

3
2
1

2
3
2
1

3
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

6
3
2
1

Cifrele albastre reprezintă numărul de
răspunsuri corecte necesare pentru
obținerea calificativului.
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UNITATEA

UNITATEA

2

Lecția 1 Pădurea
Lecția 2 Pajiștea
Lecția 3 Râul
Lecția 4 Deșertul
Lecția 5 Mări și oceane

Recapitulare
Test
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MEDII DE VIAȚĂ

Proiect individual: O lume într-o cutie
Îţi vei folosi cunoştinţele, priceperea şi
imaginaţia pentru a crea, cu materiale diverse,
un mediu de viaţă, la alegere.
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UNITATEA

2

1

MEDII DE VIAȚĂ

Lecția 1

AMINTEȘTE-ȚI!

stejar

Pădurea

De ce au nevoie plantele
și animalele pentru a trăi?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

fag

ciocănitoare

veveriță

cerb

urs
mistreț

3 AFLĂ!

bursuc

Priveşte imaginile în care sunt reprezentate tipuri de păduri
din țara noastră. În ce zone geografice se găsesc acestea?
Completează tabelele în Jurnalul de științe.

Pădure de foioase
plante
animale

Pădurea este un mediu de viaţă natural în care trăiesc numeroase vieţuitoare.
În ţara noastră există păduri de foioase (stejar, fag), în zonele de câmpie şi de deal, şi păduri de
conifere (molid, brad, pin), la munte. În regiunea de trecere de la deal spre munte se găsesc păduri de
amestec, formate atât din foioase, cât și din conifere.
Pădurile de foioase sunt alcătuite din arbori ale căror frunze cad toamna. Aceste păduri sunt mai
luminoase, iar lumina pătrunde până la suprafaţa solului, unde se dezvoltă un număr mare de plante
ierboase şi arbuşti.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

Oare toate
pădurile sunt la fel?

Cred că nu. La munte, pădurile
arată altfel decât la câmpie.

brad
gândac de scoarță
al molidului

molid

pițigoi de brădet
lup

cocoș-de-munte

jder
de copac
urs

uliu
porumbar

Pădure de conifere
plante
animale

Ansamblul plantelor formează vegetația. În păduri există o etajare a vegetaţiei pe verticală, la cel
mai jos nivel fiind stratul de frunze de pe sol, urmat de stratul plantelor ierboase. Mai sus, se formează
stratul arbuştilor, ultimul, cel mai înalt, fiind stratul arborilor.

Pădurile de conifere cuprind arbori cu frunze mereu verzi, sub formă de ace. Lumina este mai slabă,
astfel încât cresc mai puţine plante ierboase sau arbuşti. Se dezvoltă însă muşchi şi licheni, pe scoarţa
arborilor. Coniferele mai sunt numite și rășinoase, deoarece produc o substanță lipicioasă numită rășină.
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UNITATEA

2

MEDII DE VIAȚĂ

Păduri din zone calde

4 SUB LUPĂ!

Pădure amazoniană
din America de Sud

broască cu ochii roșii

maimuță-veveriță

jaguar

papagal

tucan

În regiunile calde ale planetei, acolo unde cad precipitații abundente, cresc păduri tropicale numite
jungle. Acestea au o vegetație foarte bogată și adăpostesc un număr foarte mare de animale. Vegetația
formează mai multe etaje, iar în fiecare dintre etaje trăiesc animale caracteristice.
Unii copaci depășesc 50 m înălțime. Printre ei cresc arbori mai scunzi, liane (plante agățătoare), arbuști,
plante ierboase. Unele plante cresc chiar pe copaci și își procură apa necesară din aerul umed.
Multe animale își petrec toată viața în coroanele copacilor și s-au adaptat la acest mod de trai.
Astfel, multe maimuțe se pot deplasa rapid de la un copac la altul, folosindu-se de membrele puternice
și de coadă.
1. A
 lege un arbore din pădurea de foioase şi unul din cea de conifere.
Stabileşte asemănările şi deosebirile dintre aceștia.
2. Asociază noțiunile:

5 APLICĂ!

Arborii au rădăcini puternice, adânc înfipte în sol.
pădurea de
foioase

Arborii au rădăcini puternice, întinse mai mult pe orizontală,
fiindcă stratul de sol este subţire şi sub el se află stânci.
Sunt puţine insecte, fiindcă sunt puţine plante cu flori.
Sunt multe păsări, deoarece există multe insecte.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

pădurea de
conifere

Păduri din zone reci
Pădure boreală
din Rusia

forfecuță

elan
lup

linx

urs

În regiunile reci din nordul planetei se întind păduri uriașe alcătuite predominant din conifere. Acest tip
de pădure nordică se numește taiga.
Aici ninge abundent și, în cea mai mare parte a anului, vremea este rece și înnorată, astfel încât frunzele
acestor copaci primesc puțină lumină. Ei s-au adaptat însă pentru a rezista condițiilor: au coroana de formă
ascuțită, astfel încât zăpada să alunece de pe ea, pentru ca ramurile să nu se rupă sub greutatea ei. Frunzele
au o culoare verde-închis, datorită căreia absorb mai multă energie de la Soare.
Unele dintre animale au adaptări deosebite. De exemplu, forfecuța are un cioc cu o formă specială cu
ajutorul căruia scoate din conuri semințele cu care se hrănește.

Prezentare

3. A. Identifică, din fragmentul literar, tipul de pădure şi anotimpul
în care este prezentată:
„Frumoasă eşti, pădurea mea,/Când umbra-i încă rară/Şi printre
crengi adie-abia/Un vânt de primăvară...” (Cântec – G. Topîrceanu)
B. Scrie un text despre pădurea preferată, în care să foloseşti şi cuvintele: frunze, ierburi, arbori, păsări, insecte, animale. Caută expresii
frumoase din lecturile pe care le-ai citit şi utilizează-le în textul tău.
4. Caută informaţii despre vieţuitoarele supranumite „doctorul
copacilor” și „moş Martin”. Realizează o lucrare în care să prezinţi
modul în care s-au adaptat aceste viețuitoare la mediul în care trăiesc.

Creează o Carte a unui colţ
de pădure cu desene sau fotografii. Adaugă texte despre vieţuitoarele din mediul pe care îl
prezinţi. Include-o în portofoliu.

Dezbatere
Ar trebui ca tăierea pădurilor
să înceteze complet?
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UNITATEA

2

MEDII DE VIAȚĂ

Lecția 2

Pajiștea

În funcţie de tipul de hrană, animalele pot fi carnivore, erbivore sau omnivore.
Cu ce se hrănesc animalele carnivore? Dar cele erbivore?

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

prepeliță

șoarece

cicoare

păpădie

3 AFLĂ!

iepure
Priveşte imaginile în care sunt reprezentate tipuri de pajiști.
În ce zone geografice se găsesc pajiştile?
Completează fișa în Jurnalul de științe.

sunătoare
Pajiște de câmpie
plante
animale

Pajiştea este un mediu de viaţă natural, întâlnit în toate zonele geografice, indiferent de forma de
relief. Pajiştile sunt adesea locuri de păşunat pentru animale.
În pajiştile de câmpie cresc ierburi perene cu diferite înălţimi (unele scunde, altele înalte), care au
rădăcini adânc înfipte în pământ, pentru a rezista la uscăciune. Astfel de plante sunt: macul, pirul, cicoarea, trifoiul. Pajiştile de câmpie oferă condiţii bune de viaţă insectelor şi multor vertebrate, precum:
prepeliţe, popândăi, şoareci de câmp, iepuri de câmp. Unele animale au culori care se confundă cu mediul, altele sapă galerii în pământ.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

Oare toate
pajiștile sunt la fel?

Cred că nu. La munte, pajiștile
arată altfel decât la câmpie.

fluture

smârdar

capră-neagră
argințică
acvilă
Pajiște de munte
plante
animale

Pajiştile din zona de munte (pajiști alpine) se caracterizează prin temperaturi scăzute şi vânturi puternice. Pentru a rezista la aceste condiţii, vieţuitoarele au diferite adaptări.
Plantele au tulpinile scurte sau întinse pe pământ, frunzele lor sunt acoperite cu perişori protectori
sau cu ceară.
Unele animale au culori închise şi corpul acoperit cu peri (bondarul), altele sunt active doar o perioadă scurtă, pe timpul verii, apoi stau într-o stare de amorţire (şopârla de munte). Pajiștile alpine oferă
hrană unor erbivore sălbatice, precum caprele-negre.
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UNITATEA

2

4 SUB LUPĂ!

MEDII DE VIAȚĂ

În savană

Regiunile din Africa unde predomină vegetația ierboasă se numesc savane. Ele sunt câmpii întinse, cu
ierburi înalte, tufe de arbuşti şi arbori izolaţi.
În savană este cald tot anul şi există două anotimpuri, unul ploios şi altul secetos. Plantele care cresc în
savană s-au adaptat la aceste condiţii: ierburile sunt rezistente la uscăciune, iar unii arbori reuşesc să păstreze rezerve de apă în trunchiurile bine dezvoltate.

5 APLICĂ!

1. S crie asemănările şi deosebirile dintre următoarele plante, luând în considerare
zona în care cresc:

mac
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gențiană

Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

antilopă
leu

facocer

girafă
elefant
african

În savană trăiesc numeroase animale erbivore şi carnivore. În aceste spații deschise, animalele se pot
ascunde cu greu. De aceea, multe animale trăiesc în grupuri, fie pentru a vâna mai eficient, fie pentru a se
apăra de prădători. Cele mai multe au culori şi desene (dungi, pete) care le ajută să se camufleze printre
ierburi. În anotimpul secetos, când ierburile se usucă, animalele migrează, uneori pe distanţe foarte mari,
în căutarea apei şi a hranei. Ce erbivore trăiesc în savană? Dar animale carnivore?
2. Completează fișa în Jurnalul de științe.
Tipul de pajişte
Pajişte din zona de câmpie
Pajişte din zona de munte

Adaptări ale plantelor

3. A. De ce crezi că unele animale din pajiştile de câmpie sapă
galerii sub pământ?
B. De ce o culoare închisă a corpului reprezintă o adaptare la
mediu pentru animalele din zona pajiştilor de munte?
4. A. Scrie un text de 5–7 rânduri, în care să descrii o pajiște din
zona în care locuiești.
B. Ilustrează textul cu un desen sugestiv.

Adaptări ale animalelor

Prezentare
Caută informații despre
capra-neagră
sau
despre
dropie. Realizează un afiș și
prezintă-l colegilor.

33

UNITATEA

2

MEDII DE VIAȚĂ

Lecția 3
1

AMINTEȘTE-ȚI!

Râul

Unele ape sunt curgătoare, altele sunt
stătătoare. Ce ape curgătoare cunoști?

De unde izvorăsc râurile?
Unde se varsă?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Ce viețuitoare trăiesc în râuri
și pe malurile acestora?

Analizează harta şi descoperă principalele râuri din ţara noastră.
Urmăreşte, pe hartă, trei râuri de la izvor până la vărsare şi identifică formele de relief pe care le străbat.
Completează tabelul în Jurnalul de știinţe, după modelul de mai jos:
Râul
Olt

De unde izvorăşte?
Carpații Orientali

Unde se varsă?
în Fluviul Dunărea

Ce forme de relief străbate?
munte, deal, câmpie

3 AFLĂ!
Ţara noastră are numeroase râuri, atât în zona de munte și deal, cât și la câmpie. Majoritatea râurilor
mari se varsă în fluviul Dunărea.
La vărsarea în Marea Neagră, Dunărea se împarte în trei braţe principale şi formează Delta Dunării,
cu numeroase canale, lacuri și bălţi.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

a

b
Observă şi compară cele două imagini. Cum este albia râului în zona de munte?
Dar în zona de câmpie? În ce zonă crezi că sunt apele mai repezi?

În zona de munte şi de deal, râurile sunt mai repezi, au apă limpede, rece şi bogată în oxigen.
Râurile din zona de câmpie au albia mai largă, apa tulbure, mai săracă în oxigen, iar curgerea apei
este mai înceată.

libelulă

vidră

rațe sălbatice

Râul este un mediu de viaţă acvatic în care trăiesc numeroase vieţuitoare.
Pe malurile râurilor cresc arbori specifici zonei pe care o străbat (conifere, fag, stejar, salcie, arin) şi
alte plante iubitoare de apă (trestie, papură).
În apa râurilor trăiesc multe animale: scoici, raci, peşti, broaşte. În preajma apelor întâlnim numeroase insecte (libelule, țânțari etc.). Pe malurile apelor cuibăresc multe păsări (rațe și gâște sălbatice,
bâtlan etc.). Întâlnim, de asemenea, mamifere ca vidra și șobolanul-de-apă.
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2

4 SUB LUPĂ!

MEDII DE VIAȚĂ

Adaptări ale viețuitoarelor la mediul acvatic
Să ne imaginăm o călătorie pe un râu, de la izvor până la vărsarea în Dunăre.
I. Viețuitoare din râurile de munte

izvor
boiștean
confluență

păstrăv

afluent

baltă
deltă
mare

II. Viețuitoare din râuri de câmpie, lacuri și bălți

știucă
broască
bâtlan
rac
șarpe-de-apă
melc de apă dulce
Animalele care trăiesc în mediul acvatic prezintă adaptări specifice. Astfel, unele nevertebrate care
trăiesc în apele repezi de munte se fixează pe pietre pentru a nu fi luate de curentul apei.
Numeroase animale prezintă adaptări speciale pentru înot. Astfel, rața și vidra au degetele unite printr-o
pieliță numită membrană înotătoare care le ajută să se deplaseze mai rapid în apă.
Unele păsări au picioare lungi, subţiri, lipsite de pene, cu degetele unite la bază printr-o
membrană. Aceste adaptări le ajută să nu se afunde în mâlul de pe marginea apelor.
Păsările de apă îşi ung penele cu o grăsime produsă de corpul lor, pentru a împiedica
pătrunderea apei până la piele.
Ce adaptări la mediul acvatic prezintă peştii? Dar amfibienii?
Completează tabelul cu informații în Jurnalul de științe.
Tipuri de ape
Râu din zona de munte
Râu din zona de câmpie
Baltă
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Adaptări ale plantelor

Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

Adaptări ale animalelor

5 APLICĂ!

1. A . I dentifică păsările din imagini. Descrie pasărea care trăieşte în mediul
natural al unui râu, menţionând minimum două adaptări la acest mediu.

a

b

B. I dentifică mamiferele din imagini.
Descrie mamiferul care trăieşte în mediul acvatic,
menţionând minimum două adaptări la mediu.

C. I dentifică plantele din imagini și precizează
mediile în care cresc.
a

b

a
b

2. A. Completează enunţurile de mai jos, selectând cuvintele corespunzătoare din lista următoare:
dur, îngustă, limpede, mare, dificultate.
Râul din zona de munte are o albie ……, deoarece străbate un sol …… ce este săpat cu …… .
Apa sa este ……. şi viteza de curgere este …… .
B. Pe baza „Jocului antonimelor”, completează enunţurile de mai jos cu informaţii despre râul din zona
de câmpie.
Râul din zona de câmpie are o albie ……, deoarece străbate un sol ……, ce este săpat cu …… .
Apa sa este …… şi viteza de curgere este …… .
3. Citeşte cu atenţie poezia Malul Siretului de Vasile Alecsandri:
Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică
Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,
Şi, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despică. Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprinteioară,
Râul luciu se încovoaie sub copaci ca un balaur
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor,
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător.
Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde
Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos.

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale
Cu cel râu care-n veci curge, făr-a se opri din cale.
Lunca-n juru-mi clocoteşte; o şopârlă de smarald
Cată ţintă, lung la mine, părăsind năsipul cald.

A. Identifică plantele şi animalele specifice mediului de viaţă descris de poet şi scrie-le într-un tabel.
B. Realizați desene în care să surprindeți ceea ce ați citit în poezie. Alăturați câte patru desene, compunând o lucrare mai amplă, cu titlul Pe malul unui râu. Expuneți lucrările și prezentați-le în fața colegilor.
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2

MEDII DE VIAȚĂ

Lecția 4
1

AMINTEȘTE-ȚI!

Deșertul

Plantele şi animalele au nevoie de apă
pentru a supravieţui.

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Deșertul Sahara

dromader

fenec

viperă
cu coarne

Identifică vieţuitoarele
care trăiesc în deșert.

Completează tabelul în Jurnalul de științe.
Deșert
plante
animale

3 AFLĂ!
Deșerturile sunt regiuni foarte sărace în precipitații. Deşerturile ocupă o treime din suprafaţa
Pământului. Ele există atât în regiunile calde, cât și în regiunile reci ale planetei. Din cauza precipitațiilor reduse, vegetația deșerturilor este săracă. Fiecare deșert are viețuitoare caracteristice.
În deșerturile calde, temperaturile sunt foarte ridicate în timpul zilei (putând depăși 50 grade
Celsius) și scad sub 0˚C în timpul nopții. Vânturile puternice produc furtuni de nisip. Sahara (din Africa)
și Arizona (din America de Nord) sunt deșerturi calde.
În deșerturile reci temperaturile sunt mereu scăzute. Continentul antarctic este un deșert rece.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

Deșertul Arizona

iepure
de deșert
scorpion
cactus

oază

În unele deşerturi există oaze, adică zone cu vegetaţie bogată aflate în apropierea unor ape subterane
sau izvoare.
Oazele sunt locuri de popas pentru călătorii care străbat deşertul, locuri în care se hrănesc şi se adapă
animalele. Unele oaze sunt locuite permanent de oameni care au construit acolo așezări.
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UNITATEA

2

MEDII DE VIAȚĂ

4 SUB LUPĂ!

Adaptări ale viețuitoarelor din deșerturile calde

Plantele și animalele din deșerturile calde prezintă adaptări care le ajută să reziste la secetă și la căldura
puternică.
Cactușii sunt plante specifice
deșerturilor. Ei au tulpini groase,
în care depozitează apa şi realizează procesul de fotosinteză.
Tulpinile sunt acoperite cu o materie asemănătoare cu ceara, care
împiedică evaporarea apei. Ce
este evaporarea?
Cactușii nu au frunze sau au
frunze transformate în ţepi pentru a nu pierde apa prin evaporare. Rădăcinile plantelor care cresc
în deşert sunt adânc înfipte în pământ.
Rozătoarele din deşert care stau ascunse în pământ pot supravieţui o perioadă lungă de timp fără apă.
Urechile foarte lungi ale iepurelui de deşert și cele ale fenecului
(vulpea de deşert) ajută la eliminarea căldurii din corp.
rozător din deșert

Vipera cu coarne din deşertul Sahara are corpul acoperit cu solzi
tari care o ajută să se îngroape şi să reziste în nisipul fierbinte.

Cămilele au fost domesticite de om cu mult timp în urmă şi sunt
folosite pentru călărie şi transport în deşert.
Există două tipuri de cămile: cămila cu o cocoașă (dromaderul) din
Africa și sud-vestul Asiei și cămila cu două cocoașe din Asia Centrală.
Dromaderului i se spune și „corabia deşertului”, datorită mersului său legănat pe întinderile de nisip.
Cocoaşa nu conţine apă, ci grăsime, folosită drept rezervă de
energie.
Unele şopârle, precum gecko-leopard, din Asia, au cozile groase,
cu rezerve de grăsime pe care le folosesc când nu găsesc hrană.
șopârlă gecko-leopard
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gândac din Deșertul Namib
Unii gândaci din Deșertul
Namib (Africa) stau aşezați cu
capul în jos noaptea, când aerul este mai umed. Pe spatele lor
se formează, prin condensare,
picături de apă care se scurg spre
gură şi pe care, apoi, le înghit.
Ce este condensarea?

Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

5 APLICĂ!

1. G
 ăsește asemănări şi deosebiri între cactus şi brad. Menţionează, apoi, două dintre
adaptările cactusului la mediul de viaţă.

cactus

brad

2. A. Cămila are gâtul şi capul lung, buza superioară despicată şi ochii au gene protectoare lungi. Orificiile
nărilor se pot închide. Rezerva de apă acumulată în stomacul unei cămile atinge o cantitate între 100 şi 150
litri, fiind suficientă pentru 2 săptămâni. Cămila poate bea în 10 minute
o cantitate de 100 de litri de apă.
cămile
Expresiile subliniate indică adaptări ale cămilei la mediul de viaţă.
Explică importanța acestor adaptări, luând în considerare caracteristicile deşertului.
B. Reprezintă grafic cantitatea de apă băută de o cămilă în 2 minute, 5 minute, 10 minute.
2 minute
( = 10 litri)
5 minute
10 minute
3. A. Selectează dintre cuvintele şi construcțiile de mai jos doar pe
cele care pot caracteriza deşertul ca mediu de viaţă:
vegetaţie foarte bogată

precipitaţii abundente

sol sărac

Prezentare
precipitaţii slabe
temperaturi normale

temperaturi extreme
sol roditor

secetă

umbră

B. Scrie un text cu titlul „Călătorie în deşert”, în care să expui o
aventură imaginară în acest mediu de viaţă. Ilustrează textul cu un desen sugestiv.
4. Activitate în grup. Folosind texte şi desene, realizaţi o revistă a
clasei, cu tema „Deşertul”.

Caută informații despre o vieţuitoare din deşert.
Realizează un afiș și prezintă-l
colegilor.

Dezbatere
Deşertul – pustiu sau loc plin
de viaţă?
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UNITATEA

2

MEDII DE VIAȚĂ

Lecția 5
1

AMINTEȘTE-ȚI!

Mări și oceane

Cum se numește marea
care se învecinează cu România?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

algă verde

meduze
pisică -de-mare

pescăruș
delfin
cal-demare

Identifică vieţuitoarele
care trăiesc în Marea Neagră.

Completează tabelul în Jurnalul de științe.
Marea Neagră
plante
animale

3 AFLĂ!
Marea Neagră este un mediu natural acvatic în care trăiesc numeroase vieţuitoare. Este o mare cu
apă puțin sărată, a cărei temperatură variază în funcţie de anotimp. În timpul furtunilor, valurile pot
ajunge până la 4-5 metri înălţime.
În apă cresc diverse plante. Unele dintre acestea sunt algele verzi, brune şi roşii, pe care valurile puternice le aruncă deseori pe mal.
Animalele trăiesc fixate de plantele acvatice (melci), îngropate în nisip (scoici) sau înoată în apă
(meduze, peşti, delfini). Deasupra apei şi în zona ţărmului zboară numeroase păsări care se hrănesc
cu viețuitoare marine.
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Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

Mările şi oceanele sunt întinderi mari de apă sărată, care ocupă cea mai mare parte a suprafaţei
Pământului. Întinderile uriașe de apă dintre continente se numesc oceane, iar întinderile mai mici sunt
numite mări. Mediul acvatic din mări și oceane poartă denumirea de mediu marin.
Temperatura apei mărilor și a oceanelor variază în funcţie de poziţia lor geografică. Algele şi ierburile
marine cresc până la adâncimea la care pătrunde lumina necesară fotosintezei.
Mările și oceanele constituie un mediu de viață extrem de divers. În funcție de adâncimea apei, de
temperatura ei și de alți factori, se întâlnesc viețuitoare diferite. În apele puțin adânci din apropierea
țărmurilor există forme de viață diferite de cele care trăiesc la adâncimi de mii de metri.
recif de corali

În zonele tropicale, în apele limpezi din apropierea țărmurilor, la adâncimi mici, unde pătrunde lumina Soarelui, se întâlnesc adesea recife de corali. În acestea există o mare bogăție de forme de viață:
meduze, scoici, melci, caracatițe, stele-de-mare, crabi, pești, țestoase marine și alte animale care găsesc
aici hrană și adăpost.
abis

pește abisal
pește abisal

meduză

La adâncimi de mii de metri în ocean, în așa-numitele abisuri oceanice, lumina Soarelui nu pătrunde,
astfel încât în abisuri este întuneric complet, iar apa este foarte rece. Totuși, aici trăiesc numeroase viețuitoare, care s-au adaptat acestor condiții.

43

UNITATEA

2

4 SUB LUPĂ!

MEDII DE VIAȚĂ

Adaptări ale viețuitoarelor din mări și oceane
Unii pești, de exemplu calcanul sau limba-de-mare, care trăiesc
pe fundul apei, au corpul plat, cu spinarea de culoarea nisipului, pentru a se camufla în mediu.
Ochii lor sunt așezați pe partea superioară a corpului, pentru a putea vedea în sus și a observa eventualele pericole.

calcan

focă

Mamiferele și păsările care
trăiesc în apele marine reci au
sub piele un strat gros de grăsime.
Acesta ajută corpul să-și păstreze
căldura atunci când animalul se
scufundă în apa rece.
Asemenea adaptări se întâlnesc la foci, balene, pinguini.

țestoasă
marină

Numeroase animale marine
înghit, odată cu hrana, cantități
mari de apă sărată. Ele au organe și funcții speciale ale corpului,
care le permit să elimine excesul
de sare.

delfin

Animalele care trăiesc la adâncimi foarte mari
sunt adaptate pentru a suporta apăsarea (presiunea) foarte puternică a apei de deasupra.
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Multe animale marine (țestoase, balene, delfini, pești) au un corp cu formă hidrodinamică, o
adaptare care le ajută să înainteze mai rapid prin
apă.
Membrele unor mamifere marine, precum
delfinii și balenele, au formă de înotătoare.
La pinguini, aripile servesc, de asemenea, la înot.

În abisurile oceanice, unde domnește întunericul, unele animale sunt înzestrate cu organe care emit lumină.

Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață
Adaptări ale viețuitoarelor la condiții de viață din diferite medii (pajiște, pădure, râu, mare, deșert)

5 APLICĂ!

1. G
 ăseşte două adaptări la mediu pe care vieţuitoarele din imagini le au în comun.
orcă

pinguin

morsă

focă
2. Identifică viețuitoarele marine din fragmentul de mai jos. Descrie comportamentul și adaptările acestor viețuitoare la mediu.
„Aici, cât vedeam cu ochii, pământurile şi gheţarii erau acoperiţi cu mamifere marine. Erau mai cu
seamă foci. Ele formau grupuri deosebite, de masculi şi de femele, tatăl veghind asupra familiei, mama
alăptându-şi puii şi câţiva dintre aceştia, mai mărişori, aflându-se la câţiva paşi de părinţi (…). În depărtare
se auzeau mugete puternice, asemenea celor ale unei cirezi de rumegătoare. Ne-am îndreptat spre locul
de unde provenea zgomotul asurzitor şi de pe o înălţime am zărit o mare câmpie albă, acoperită cu morse.
Aceste animale se jucau şi strigătele lor erau de bucurie, nu de furie.
Morsele seamănă cu focile în ceea ce priveşte forma trupului şi a picioarelor. Dinţii de jos lipsesc, iar cei
de sus sunt nişte colţi lungi de optzeci de centimetri şi cu circumferinţa de treizeci. Aceşti dinţi, dintr-un
fildeş tare şi fără dungi, mai trainici decât ai elefantului, sunt foarte căutaţi.”
(Jules Verne – 20.000 de leghe sub mări)
3. Joc de rol. Realizați marionete ale unor vieţuitoare marine. Puneți în scenă o piesă de teatru cu ajutorul lor.
4. Observă harta. Scrie denumirile a două mări și a unui ocean.
Oceanul Arctic
Marea
Neagră
Oceanul
Atlantic

Prezentare

Marea Mediterană

Oceanul
Pacific
Oceanul
Indian

Caută informaţii despre comportamentul delfinilor sau cel al
pinguinilor. Realizează un afiș și
prezintă-l colegilor.
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UNITATEA

2

RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

ADAPTĂRI ALE PLANTELOR LA MEDIUL DE VIAȚĂ
Pe malul unui …… se întâlnesc arbori diferiţi,
în funcţie de zonele pe care le străbate cursul apei.
Există plante iubitoare de apă, precum …… şi
…… .

Pădurile de fag şi stejar sunt păduri de ……, iar
cele de brad, pin şi molid sunt păduri de …… .
În păduri există o …… a plantelor, astfel încât
lumina poate pătrunde până la straturile de jos ale
vegetaţiei.
În pădurile de la munte, trăiesc mai puține ……,
fiindcă există mai puţine plante cu flori.
…… foioaselor pătrund adânc în sol, pe când
cele ale coniferelor sunt întinse mai mult pe……,
pentru a se putea fixa în stâncă.
Frunzele coniferelor sunt acoperite cu un strat de ……,
iar unele plante au
…… protectori, care
le ajută să reziste la
temperaturi scăzute.
Pe pajiştile de câmpie cresc …… cu înălţimi
diferite, tufişuri, alte plante cu flori, iar pe pajiştile
de munte, plantele au …… scurte sau întinse pe
pământ, ca să reziste vânturilor puternice.
Frunzele cactușilor s-au transformat în ţepi,
pentru a reduce ……. .
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În mări și oceane poţi întâlni ……, care se
dezvoltă la adâncimi diferite, constituind hrană şi
adăpost pentru celelalte vieţuitoare.

LISTĂ DE CUVINTE
ADAPTĂRI ALE ANIMALELOR LA MEDIUL DE VIAȚĂ
adaptare
alge
blană
ceară
conifere
culoare
delfinii
etajare
evaporarea
Cele mai multe vieţuitoare au anumite caracteristici, ca …… la
mediul în care trăiesc.
Astfel, …… polar are corpul acoperit cu …… deasă. Alte animale din
zonele reci au sub piele un strat gros de ……, care le ajută să-și păstreze
temperatura corpului constantă.

foioase

Trăind în pajiştile de câmpie, iepurele are o …… a blănii ce se
confundă cu mediul.
În mare trăiesc …… fixaţi de plantele acvatice și …… care stau
îngropate în nisip. Peștii, ……, şi …… înoată în apă.
Deasupra apei şi în zona ţărmului zboară numeroase …… care se
hrănesc cu peşti.

meduzele

grăsime
ierburi
insecte
membrană
melci
orizontală
papura
păsări
plante
peri
râu
rădăcinile
scoici

Unele animale au degetele
unite printr-o …… înotătoare,
pentru a le uşura deplasarea
prin apă.

trestia
tulpini
ursul

Planeta noastră cuprinde medii de viață foarte diverse. Pădurea, pajiştea, râul, marea, deşertul sunt exemple de medii de viaţă naturale, în care trăiesc diferite vieţuitoare.
Ele prezintă adaptări specifice la condiţiile de viaţă din aceste medii. Adaptările le permit să se descurce cu ușurință în aceste medii și să profite la maximum de resursele lor.
Omul trebuie să protejeze mediile de viaţă, pentru ca viețuitoarele să continue să existe.
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UNITATEA

2

TEST

Timp de lucru: 50 de minute

La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

Azi, elevii clasei a IV-a vor încheia proiectul cu tematică ecologică „Pădurea ta, pădurea tuturor”.
Pentru aceasta, ei s-au hotărât să planteze copaci. Așadar, s-au înarmat toţi cu unelte şi aşteaptă emoţionaţi
să ajungă la locul stabilit pentru plantare. În autobuz, au discutat tot timpul despre importanţa unei
păduri şi, parcă, nu mai aveau răbdare. Au coborât la capătul unui drum neasfaltat, care s-a transformat
iute într-o cărare ce străbătea o pajişte. Flori viu colorate se zăreau prin covorul verde al ierbii şi greierii
cântau de zor. Dintr-un tufiş, a sărit un iepure, iar Mircea, luat prin surprindere, s-a împiedicat de un
muşuroi de cârtiţă. S-au amuzat grozav!
Când au ajuns, puieţii de stejar şi fag îi aşteptau.
— Mi-ar fi plăcut să plantăm şi brazi ! a zis Iulia.
— Ai uitat că noi trăim în zona de câmpie? Putem, deocamdată, doar să ne închipuim că străbatem o
pajişte de munte şi că intrăm în umbra deasă a pădurilor de pe înălţimi, i-a răspuns Valentin.
— Fiţi mulţumiţi că nu trăim în deşert! Acolo aţi fi alergat după răcoarea unei oaze! glumi Mircea.
Apoi, se apucară cu toții de lucru.
Serioşi, au săpat gropi pentru puieți. În fiecare groapă, au aşezat rădăcinile a câte unui puiet, apoi
le-au acoperit cu pământ, cu multă grijă. Deşi mici şi, aparent, firavi, copăceii aveau rădăcini destul de
lungi şi de ramificate.
Copiii au turnat la rădăcinile copăceilor plantaţi apă din râul ce curgea în apropiere. Apoi, s-au amuzat
privind minute în şir broaştele care săreau de colo-colo.

1 Identifică în text trei viețuitoare caracteristice pajiştii de câmpie.
2 Enumeră trei diferenţe între pajiştile de munte şi cele de câmpie.
3 Explică ce fel de pădure va crește din puieţii plantaţi de copii. Scrie două adaptări ale unor vieţuitoare

care trăiesc în acest mediu.

?
Adina
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???

4 Adina iubeşte pădurile de conifere. Ajut-o să aleagă trei arbori care pot fi întâl-

niți în acest mediu de viață.
pin

tei

brad

stejar

salcâm

molid

5 Ca să se amuze, copiii au participat la un concurs de cunoştinţe, având de descris câte un mediu de viaţă.

Valentin a ales râul, Mircea a descris deşertul, iar Iulia a enumerat caracteristicile pădurii.
Ce crezi că a spus fiecare despre mediul ales? Notează, sub fiecare descriere, numele copilului şi mediul
de viaţă ales de el.
b. Mediu de viaţă întâlnit în toate regiunile,
indiferent de forma de relief. Aici găsim plante
precum trestia şi papura. Există multe vieţuitoare:
peşti, scoici, raci, broaşte, păsări.

a. Mediu de viaţă caracterizat prin diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte,
prin lipsa precipitaţiilor şi condiţii neprielnice dezvoltării multor plante.
nume:
mediu:

nume:
mediu:

c. Mediu de viaţă în care trăiesc numeroase vieţuitoare şi în care întâlnim o
etajare a vegetaţiei pe verticală, de la stratul de frunze de pe sol, stratul plantelor
ierboase, până la stratul arbuştilor şi, la cel mai înalt nivel, stratul arborilor.
nume:
mediu:

6

 lege răspunsul corect.
A
A. Oaza este:
b. o baltă populată
de multe viețuitoare.

a. o pădure
umbroasă.
Valentin

c. o zonă din deșert
cu vegetație și izvoare.
Mircea

Iulia

B. Cangurul este un mamifer: a. marsupial; b. acvatic; c. carnivor.
C. Ca adaptare la mediul acvatic, vidra are: a. pene lucioase, b. membrană ce unește degetele; c. branhii.
7 Fiecare vieţuitoare se adaptează la mediul în care trăieşte. Asociază noțiunile:
focă
Frunze transformate în ţepi,
pentru a nu pierde multă apă
prin evaporare.

rață

cactus

Pene unse cu grăsime care
împiedică
pătrunderea
apei.

broască

Un strat gros de grăsime sub
piele, cu rol de menținere a
temperaturii corpului.

Și-au luat rămas bun de la copăcei, cu promisiunea că vor reveni în fiecare lună să îi vadă.
Adina a devenit foarte serioasă şi a zis:
— Voi lipsi doar cât voi pleca la mare, să nu vă supăraţi!
Toţi s-au amuzat şi, pentru o clipă, s-au visat pe plajă. Mai e mult până la vacanţa mare, dar mai sunt
atât de multe de descoperit la şcoală!

8

Dacă ai fi o vieţuitoare, ce ai
alege să fii? Motivează alegerea,
scriind minimum trei caracteristici ale mediului de viaţă în care
ţi-ar plăcea să trăieşti.

CALIFICATIV

ITEM

Cum te autoevaluezi?
1 2 3 4 5

6

7

8

FB
3 3 3 3 3 3 3 3
B
2 2 2 2 2 2 2 2
S
1 1 1 1 1 1 1 1
Cifrele albastre reprezintă numărul de răspunsuri corecte
necesare pentru obținerea calificativului.
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UNITATEA

RELAȚII DE HR ĂNIRE DINTRE VIEȚUITOARE

3
UNITATEA

3

RELAȚII DE HR ĂNIRE
DINTRE VIEȚUITOARE

Lecția 1 Lanțuri trofice
Lecția 2 Dietă echilibrată. Mișcare

Recapitulare
Test sumativ
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Proiect individual: Reţete gustoase şi sănătoase
Vei realiza o colecţie de reţete de mâncăruri
gustoase şi sănătoase, potrivite pentru meniul
echilibrat al unui copil.
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UNITATEA

3

RELAȚII DE HR ĂNIRE DINTRE VIEȚUITOARE

Lecția 1

Lanțuri trofice

Cum îşi prepară hrana plantele?
Cu ce se hrănesc animalele erbivore? Dar animalele carnivore?

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Cu ce se hrăneşte carasul? Dar știuca?

Cu ce se hrăneşte iepurele? Dar uliul?

Lanț trofic acvatic

plante acvatice

caras

știucă

Lanț trofic terestru

iarbă
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iepure

Relații dintre viețuitoare și mediul lor de viață • Relații de hrănire dintre viețuitoare (lanțuri trofice simple)

uliu

Plantele îşi produc hrana necesară prin fotosinteză. Ele reprezintă hrană pentru animalele erbivore
care, la rândul lor, sunt consumate de animalele carnivore.
Animalele carnivore sunt vânate de alte carnivore . Astfel, între vieţuitoarele dintr-un mediu de
viaţă se stabilesc relaţii de hrănire sau trofice. Prin aşezarea vieţuitoarelor, în linie, în ordinea în care
sunt mâncate unele de altele se obţine un lanţ de hrănire sau lanţ trofic. Unele lanţuri trofice sunt
terestre, altele acvatice.
Omul face parte din multe lanţuri trofice.

4 SUB LUPĂ!

Cum se hrănesc diferite viețuitoare?

I. Plantele carnivore Acestea își prepară hrana ca orice plantă, din apă şi săruri minerale, în prezenţa luminii, dar consumă şi insecte. Au adevărate mecanisme de tip capcană, cu care reuşesc să prindă insectele.
O plantă carnivoră care creşte la noi în ţară este roua-cerului. Ea prinde insectele
cu ajutorul unor perişori lipicioşi.
roua-cerului

Dinții mamiferelor sunt modificaţi în
II. Dinții animalelor
funcţie de tipul de hrană.
Erbivorele folosesc dinţii din faţă pentru a tăia şi rupe iarba, iar
măselele pentru a o mesteca. Prezintă exemple de animale erbivore. Cu
ce se hrănesc acestea?
Rozătoarele au dinţii din faţă laţi și tăioşi cu care rod semințe,
rădăcini, scoarţă de copac etc. Unele au în interiorul obrajilor un fel
de pungi în care păstrează sau transportă hrana. Prezintă exemple de
animale rozătoare. Cu ce se hrănesc acestea?
Carnivorele au colţi
lungi şi ascuţiţi, cu care
sfâşie prada, şi măsele puternice, cu
care zdrobesc oasele.
Prezintă exemple de
animale carnivore.
Cu ce se hrănesc acestea? Cum vânează?

orbete – un mamifer rozător

Balena cenușie este un
mamifer carnivor lipsit
de dinţi. Ea prezintă
numeroase lame numite fanoane care
funcţionează ca o
strecurătoare ce reţine animalele mici din
apa care intră în gură.
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5 APLICĂ!

1. O
 bservă grupurile de viețuitoare din imagini.
Completează schema lanţului trofic pentru fiecare grup,
scriind denumirile viețuitoarelor în ordinea corectă.

3

……

……

……

cereale

……

……

……

……

orca

barză

……

2. Completează lanţul trofic folosind informaţiile din tabelul de mai jos.
Viețuitoare marine
alge
scoică
caracatiţă
peşte răpitor

Hrana preferată
folosesc lumina pentru
a-şi prepara hrana
alge
scoici
caracatiţe

……
caracatiță
alge

……

3. Scrie exemple de lanţuri trofice din care face parte omul.
4. Joc pe echipe. Aveţi nevoie de cartonaşe cu vieţuitoare din diferite medii de viaţă (tipărite din manualul digital). Lucraţi în echipă. Câştigă echipa care construieşte cele mai multe lanţuri trofice corecte!
5. Citiți poezia „Lupul, ţapul şi varza” de Anton Pann. Identificați lanţul de hrănire, apoi rezolvați
problema de logică.
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6. În țara noastră, pe marginile drumurilor se găsesc adesea
tufișuri, copaci și ierburi, care
formează împreună un mediu de
viață în care există relații trofice
complexe.

Identifică patru lanțuri trofice între viețuitoarele notate în tabel, după exemplul dat:
cârtiță

larvă
14

1

rădăcină

9

5
8

7

2

12

11
10
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

uliu
arici
larvă de insectă
cârtiță
alune
rădăcini
frunze
semințe
veveriță
melc
nevăstuică
șoarece
râmă
cucuvea

6

Dezbatere

13
3

Ce s-ar întâmpla
dacă dintr-un lanţ trofic ar lipsi plantele?
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Lecția 2
1

AMINTEȘTE-ȚI!

Dietă echilibrată. Mișcare

Omul este omnivor.

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

E sâmbătă dimineaţa. Mircea deschide
ochii și se gândește:
„Iar mâncare sănătoasă, iar mama cu sfaturile ei! Vreau o vrajă, care s-o facă pe mama să
înţeleagă ce mâncăruri mi-ar plăcea!”
În bucătărie, părinții pregăteau micul
dejun. Și, spre surpriza lui, mama îi spuse:
— De azi poți să-ţi stabileşti singur meniul.
Poţi mânca ce vrei, când vrei, unde vrei!
— Serios? întrebă, nevenindu-i să creadă,
Mircea. Orice vreau, fără să îmi pui în farfurie
altceva, fără să îmi dai mii de sfaturi?
— Desigur! spuse și tatăl. Te rugăm, doar,
să ții un Jurnal de alimentaţie şi vorbim peste
câteva zile.
Mircea s-a gândit la vrajă. „Oare chiar există?” Și-a luat o pungă cu pufuleţi, ciocolată, un suc şi a plecat
să se uite la televizor. La prânz a mâncat pizza, o îngheţată și a băut un suc acidulat, foarte dulce, după care
a petrecut câteva ore jucându-se la calculator. Cina? Hamburger, cartofi prăjiţi, prăjitură, iar după cină,
din nou televizor. Ah! Uitase să adauge şi minunatele gustări: bomboane, suc, napolitane, biscuiţi. Ce bine!
Toate fructele şi legumele deveniseră amintiri. La fel şi parcul, şi bicicleta, şi ora de sport.
Citeşte jurnalul lui Mircea şi continuă povestea:
Ziua

Masa

Ce mănânc?

Mic dejun pufuleţi, ciocolată, suc
1

2

3

Prânz

pizza, suc, îngheţată

Cină
hamburger, cartofi prăjiţi, prăjitură
Mic dejun napolitane, suc, crenvurşti
cartofi prăjiţi, cârnaţi prăjiţi, ketchup,
Prânz
jeleuri, suc
Cină
pizza, suc, ketchup, bomboane, chipsuri
Mic dejun pateu, dulceaţă, suc
Prânz

un hamburger, apă

Cină

Aş mânca un măr şi parcă aș bea un pahar cu lapte.

Unde mănânc?
la televizor
în faţa computerului
la televizor
la televizor
în faţa computerului
la televizor
la televizor
în faţa computerului
la televizor

Activităţi
zilnice

Cum mă simt?

jocuri pe
Fericit,
calculator,
mulţumit că nu mă
emisiuni TV mai cicălește mama.
jocuri pe
calculator

Am ieşit
puţin afară
să mă joc.

Bine,
puţin ameţit.
Nu prea bine, mă
doare stomacul, am
un gust neplăcut în
gură, parcă mă dor
toţi muşchii.

După două zile în care Mircea și-a ales singur alimentele și activitățile, lucrurile au început să meargă
rău. În a treia zi, Mircea a renunțat la ideea sa și le-a spus părinților că dorește să revină la programul și la
alimentația sănătoasă de dinainte.
De ce crezi că a renunțat băiatul la planul său?
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3 AFLĂ!
Pentru orice activitate realizată, corpul uman consumă energie.
Un mod important de a obține energie este alimentația echilibrată. Prin ea obținem substanțele hrănitoare necesare corpului.
Alimentația echilibrată trebuie să cuprindă o varietate de alimente. Legumele, fructele, cerealele sunt
alimente de origine vegetală (provin de la plante). Carnea, ouăle, lactatele sunt alimente de origine animală
(provin de la animale).

O alimentaţie (dietă) echilibrată trebuie să respecte câteva reguli simple:

Să fie variată, adică să conțină alimente din diferite grupe:
fructe și legume cereale
lactate carne, pește, ouă.

Să se respecte mesele principale ale zilei (mic dejun,
prânz, cină), eventual şi două
gustări, ce conţin, de preferat,
fructe.

Legumele și fructele sunt
foarte importante pentru sănătatea noastră. Ele ar trebui
să reprezinte jumătate din cantitatea de alimente consumate
zilnic.

Nu trebuie să exagerăm cu
cantitatea de zahăr sau de sare
în alimentaţie.

Când ți-e sete, cea mai potrivită băutură este apa.

lactate
fructe
legume

cereale
carne
ouă

Vitaminele sunt necesare în
cantități mici, dar consumate
zilnic. Acestea sunt cel mai bine
folosite de organism atunci când
sunt luate din hrană: fructe,
legume, ouă, lapte, peşte, carne.

Excesul de
dulciuri este
foarte
dăunător. Ori de
câte ori poți,
înlocuiește
dulciurile cu
fructe proaspete.

Nu uita
că băuturile
răcorito are
conțin foarte
mult zahăr!
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4 SUB LUPĂ!

Mișcare și sănătate

Pentru a-ți menține sănătatea și a avea energie, ai nevoie și de mișcare, și de odihnă suficientă.

INVESTIGAȚIE A. Pune mâna dreaptă peste încheietura mâinii stângi. Vei simţi cum se mişcă sângele prin
vasele de sânge. Este pulsul tău.
Înregistrează mişcările pe care le simţi timp de un minut. Înregistrează numărul de respiraţii într-un minut.
O respiraţie completă cuprinde pătrunderea aerului în plămâni şi eliminarea lui. Completează tabelul în
Jurnalul de științe.
Ce crezi că se va întâmpla cu pulsul şi cu ritmul respiraţiei dacă vei depune un efort fizic?

B. Execută douăzeci de sărituri pe loc. Apoi repetă acțiunile de la activitatea A.
Ce înregistrezi?

Înainte de
activitate

După
activitate

Puls (număr de bătăi de inimă pe minut)
Număr de respirații pe minut
Mişcarea activează întregul corp. Prin mișcare sunt antrenate sistemul osos şi cel muscular.
Ritmul respiraţiei se accelerează și astfel plămânii primesc mai mult oxigen. Crește, de asemenea, ritmul
bătăilor inimii, iar sângele, pompat de inimă, oxigenează mai bine creierul.
O persoană care face mişcare desfășoară mai uşor activităţi intelectuale.
Prin mișcare dobândim o stare de bună-dispoziţie
care ne ajută să ne înțelegem mai bine unii cu ceilalţi.
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1. E ste necesară apa în organism? Motivează răspunsul tău în trei rânduri.
Pentru
fiecare
culoare primară şi secundară, realizează o listă de
2.
legume şi fructe. Vei vedea cât de „colorată” poate fi alimentația ta!
3. Explică, folosind informaţiile pe care le-ai învăţat în lecţie, zicala
„Un măr pe zi ţine doctorul departe”.
4. Creează un meniu sănătos pentru două zile pe săptămână.
Scrie şi activităţile fizice pe care le desfăşori.
Încearcă să îţi respecţi propriul program şi notează cum te simţi,
după modelul jurnalului întocmit de Mircea.

5 APLICĂ!

Un aliment își păstrează calitățile doar o anumită perioadă de timp.
Termenul de valabilitate este scris pe eticheta fiecărui aliment.
Nu uita să verifici etichetele alimentelor pe care le consumi!
5. În data de 17 ianuarie 2021, mama lui Mircea a verificat etichetele produselor din frigider.
Urmăreşte datele de pe eticheta fiecărui produs şi selectează
produsele care nu trebuie consumate. Explică alegerea făcută.
Valabilitate: 12 luni
Data de fabricație: 02.10.2020
A se consuma de preferință
înainte de 20.01. 2021.
Valabilitate: 2 luni
Data de fabricație: 02.10.2020
Fabricat la: 04.12.2020
Expiră la: 15.01.2021
6. Întocmeşte o listă cu activităţile pe care le desfăşori în aer liber,
împreună cu prietenii şi familia.
7. Descrie un joc de mişcare pe care îl poţi juca afară cu cel puţin
alţi trei copii. Desenează, apoi, o scenă de joacă la care ai participat.
Activitate pe echipe. Fiecare echipă alege o vitamină și realizează
un afiș cu informații despre rolul acelei vitamine în corpul uman,
alimentele în care se găsește ea și efectele lipsei ei din corp.
Ca să creștem sănătoși, avem nevoie de:
mișcare, hrană, somn, aer curat, soare, dar și de
învățătură și de dragostea părintească.

Dezbatere
Eşti de acord că la o întrecere
„E important să participi, nu să
câştigi”?
Argumentează pro și contra,
luând în considerare situaţia
unei întreceri fizice (alergare,
sărituri, ciclism, tenis etc.).

Prezentare
Caută informaţii despre
jocurile pe care le jucau părinţii
şi bunicii tăi în copilărie.
Realizează o broşură și prezint-o
colegilor tăi.
Realizați, în echipă, un afiş
prin care să susţineți necesitatea
mişcării pentru sănătate.
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RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

ÎNMULȚIREA VIEȚUITOARELOR

……

plantulă

……

pui

…… adultă

……

……

broască adultă

ou de fluture

……

Spre deosebire de păsări, insecte şi majoritatea
peştilor şi a reptilelor, aproape toate mamiferele ……
pui, pe care mamele îi
hrănesc cu …… .
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plantă adultă de ……

……

fluture adult

Din punct de vedere al înmulţirii, omul este
……, iar din punct de vedere al hrănirii, este …… .

O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

LISTĂ DE CUVINTE

Pentru a creşte, a se dezvolta şi a se menţine sănătos, omul are nevoie de o alimentaţie …… . De asemenea, trebuie să respecte mesele
principale ale zilei :……, …… şi …… .
Mişcarea în aer liber
are consecinţe pozitive
pentru organism: antrenează ……, activează
…… sângelui, asigură
…… creierului.

RELAȚII ÎNTRE VIEȚUITOARE
În orice mediu de viaţă, între vieţuitoare se dezvoltă relaţii de hrănire, numite lanţuri …… . Lupul este un animal ……, iar căprioara este
un animal …… .
Privește imaginile și completează lanțurile trofice cu denumirile corecte.

……

omidă

……

……

……

barză

broască
carnivor
cină
circulația
dovleac
echilibrată
erbivor
frunză
lapte
larvă
lăcustă
mamifer
mic dejun
mierlă
mormoloc
muşchii
nasc
omnivor
ou
ouă de broască
oxigenarea
prânz
pupă
rață
sămânţă
trofice
vulpe

……

Între vieţuitoarele care trăiesc în acelaşi mediu se stabilesc anumite relaţii. Cele
mai importante sunt relațiile de hrănire (trofice). Dispariția unor viețuitoare afectează
lanțurile trofice și poate distruge echilibrul din natură. Hrănirea este esențială pentru
toate viețuitoarele, deci și pentru om. Pentru menţinerea sănătăţii, oamenii au nevoie de
alimentaţie echilibrată şi de mişcare în aer liber.
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TEST SUMATIV
La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

Azi copiii vizitează expoziţia interactivă O călătorie în jurul lumii. Se anunţă o zi de neuitat, cu prezentări, ateliere şi întâlniri surpriză. Toți aşteaptă, cu inima tresărind, să înceapă aventura.
Valentin nu se mai oprește din mâncat bomboane, fursecuri şi prăjiturele cu cremă. Adina îl atenționează că nu e bine să mănânce atâtea dulciuri. Nici nu termină de vorbit, că luminile se sting şi pe ecranul
uriaş apare Marius, salvatorul animalelor sălbatice, aflate în pericol. Îi salută şi le spune că îi va însoţi în
călătoria lor de cunoaştere, însă îi va supune şi unor probe de atenţie și logică.
— Hai să rezolvăm prima misiune, aceea a salvării prietenului meu, iepurele. Pe iepurele acesta l-am
găsit într-un râu. Trăia liniştit, alături de un rac, un delfin şi o broască.
— O, deja încep provocările! șoptește Adina. Ador asta!
Toţi râd copios, apoi discută cu Marius despre fiecare animal în parte.
Urmează zona de realitate virtuală. Folosind tehnologia pusă la dispoziţie, copiii sunt deodată înconjuraţi de țestoase, lei, tigri, cămile, elefanţi, pinguini, foci
și șerpi. Nicicând nu mai trăiseră o astfel de aventură
cu animale din lumea întreagă!
Pentru o nouă provocare, Marius le povestește că
şarpele tocmai ieșise dintr-o sămânţă pe care o plantase într-un ghiveci.
— Vrei o sămânţă de şarpe? îl întreabă pe Valentin.
Doar o pui în pământ, o uzi şi în două săptămâni vei
avea un şarpe.

1

Selectează din text câte o vieţuitoare specifică mediilor de viaţă precizate în tabel:
pădure

mare

deşert

2

Citeşte cu atenţie enunţurile din chenare. Identifică greşelile şi apoi scrie câte un enunţ în care
să oferi informaţii corecte:
— Pe iepurele acesta
l-am găsit într-un râu.
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— Trăia liniştit, în albia unui
râu, alături de un rac, un delfin
şi o broască.

— Vrei o sămânţă de şarpe? l-a întrebat
pe Valentin. Doar o pui în pământ, o uzi şi
în două săptămâni vei avea un şarpe.

Timp de lucru: 50 de minute

3

4

Pentru a-l ajuta pe Valentin să aibă o dietă sănătoasă, alege de pe
fiecare rând câte un aliment potrivit pentru micul dejun:

?
Valentin

5

???

a.

lapte

cârnaţi

pufuleţi

b.

bomboane

fructe

biscuiţi

c.

cereale

ciocolată

brânză

Copiii au încercat să descrie mediul de viaţă al câtorva dintre animalele prezentate.
Care crezi că a fost descrierea fiecăruia? Asociază corespunzător.
a. Valentin: pădurea; b. Iulia: pajiştea; c. Adina: deşertul d. Mircea: oceanul.

Este un mediu de viaţă
natural, întâlnit în toate zonele
geografice, indiferent de forma
de relief. Adesea, aici sunt locuri
de păşunat pentru animale.

6

Scrie trei beneficii pe care le
aduce mişcarea pentru organismul omului.

Mediu natural de viaţă,
în care trăiesc numeroase
vieţuitoare şi în care există o
etajare a vegetaţiei pe verticală.

Mediu natural de viaţă, în
care plantele cresc greu, din
cauza lipsei precipitaţiilor şi
a diferenţelor mari de temperatură dintre zi şi noapte.

Pentru fiecare pereche de mai jos, găseşte adaptarea specifică la mediul de viaţă:
raţă şi gâscă

pinguin şi focă

membrană ce uneşte degetele, pentru a uşura deplasarea prin apă

raţă şi ornitorinc

grăsime care le ajută să
nu-şi ude penele

ornitorinc și delfin
strat de grăsime sub piele, cu rol
de reglare a temperaturii

7

Scrie câte un lanţ trofic din care pot face parte șarpele, șoarecele, respectiv broasca. Ai grijă ca
fiecare lanț să aibă minimum trei elemente.

8

Exemplifică un lanţ trofic acvatic, cu minimum trei vieţuitoare.
— Mi-ar plăcea să văd şi delfini și balene! a zis visătoare Iulia.
— Aici, orice este posibil! a încurajat-o Mircea.
— Când voi fi mare, vreau să fiu ca Marius, să salvez animalele şi să fac fericiţi copiii, a zis Iulia.
Ochii le sclipeau de bucurie. Ziua lor era minunată!

9 Observă imaginea și ordonează pe axă
etapele ciclului de dezvoltare la om.
adolescenţă

CALIFICATIV

FB
B
S

ITEM

Cum te autoevaluezi?
1 2 3 4 5
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

6

7

8

9

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

Cifrele albastre reprezintă numărul de răspunsuri corecte
necesare pentru obținerea calificativului.
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UNITATEA

PLANETA PĂMÂNT

4
UNITATEA

4

PLANETA PĂMÂNT

Lecția 1 Pământul în Sistemul Solar
Lecția 2 Fosilele – m ărturii ale vieții din trecut
Lecția 3 Omul și mediul de viață

Recapitulare
Test
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Pământul în Sistemul Solar • Planetele Sistemului Solar. Mișcările Pământului • Soarele – sursă de căldură și
lumină. Ciclul zi-noapte, anotimpuri. Modificările vremii • Ritmuri cotidiene și anuale ale activității viețuitoarelor

Proiect: Scrisori deschise pentru
un mediu mai curat
Vei participa la realizarea unui
proiect al clasei, ca un cetăţean
implicat şi responsabil pentru mediul
înconjurător. Vocea ta se va face auzită,
împreună cu cea a colegilor tăi.

65

UNITATEA

4

PLANETA PĂMÂNT

Lecția 1

Pământul în Sistemul Solar

Pământul este a treia planetă de la Soare. El mai este numit Terra sau Planeta
Albastră. Are forma unei sfere puţin turtite la Poli. Are un satelit natural, Luna.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!
De ce există
noapte și zi?

Să investigăm!
De ce e frig iarna
şi cald vara?

2
7

1

3

5

4
6

8

Activitatea 1. Planetele Sistemului Solar
Notează în caiet denumirea fiecărei planete, în ordinea dată de cifre.
3 AFLĂ!
Soarele este sursă de energie, atât pentru Pământ, cât și pentru celelalte planete ale Sistemului Solar,
cărora le dă căldură şi lumină. Soarele este o stea. Deoarece Soarele emite tot timpul aceeași cantitate
de energie, schimbările ce au loc pe Pământ se datorează mişcărilor planetei.
Activitatea 2. INVESTIGAȚIE Activitate în pereche. Formarea zilei și a nopții.
Aveți nevoie de: plastilină, o bucată de sârmă groasă, o lanternă.
Cum procedați? Modelați din plastilină o sferă, care reprezintă Pământul. Apoi, străpungeți-o, prin centru, cu sârma. Aceasta va reprezenta axa Pământului. Unul dintre copii va ține cu mâna de un capăt al sârmei, iar cu cealaltă mână va răsuci bila de plastilină
pe sârmă. Celălalt copil va aprinde lanterna și o va îndrepta asupra bilei de la o distanță
de un metru.
Ce observați? Ce reprezintă lanterna aprinsă? Părţile luminate ale bilei sunt mereu aceleaşi?
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Activitatea 3. Înlocuiți bila cu un glob pământesc şi luminați-l cu lanterna în timp ce îl rotiți încet.
Căutați continentul Europa şi spuneți ce continent este întunecat atunci când Europa este luminată.
Completați enunțurile în Jurnalul de științe.
O jumătate din globul pământesc este ……, iar cealaltă jumătate primeşte …… . Când Europa este
luminată, este întuneric în …… .
Pământul se rotește în jurul axei sale, o linie imaginară ce trece prin
centrul său, de la Polul Nord până la Polul Sud. Axa este ușor înclinată.
O rotaţie completă în jurul axei durează aproximativ 24 de ore, adică o
zi și o noapte. Aceasta este mişcarea de rotaţie a Pământului.
Având forma unei sfere, planeta nu poate fi luminată și încălzită
pe toată suprafaţa sa, în acelaşi timp, în mod egal.
Pe parcursul celor 24 de ore, lumina şi întunericul se succed,
în funcţie de poziţia pe care o are o anumită zonă faţă de Soare.
Aşadar, în timp ce este luminată şi încălzită o parte a Pământului, o altă suprafaţă, aflată în partea opusă, e cufundată în întuneric.
Ca urmare a mişcării de rotaţie a Pământului, există zile şi nopţi, diferenţe de temperatură între zi
şi noapte, precum şi diferenţe de oră între ţările lumii.
Activitatea 4. Joc de rol. Un copil joacă rolul Pământului, un altul,
rolul Soarelui.
Se desenează cu creta un traseu pe care copilul „Pământ” se va deplasa în jurul „Soarelui”. Copilul „Pământ” va executa două tipuri de
mișcări: se va roti în jurul copilului „Soare” pe traseul stabilit, dar, în
același timp, va face şi piruete (rotiri în jurul propriei axe).
Ce mișcare a Pământului reprezintă piruetele?
Se pot utiliza etichete cu numele unor continente prinse pe pieptul
şi pe spatele său, iar la comanda STOP, copilul „Pământ” se opreşte
şi ceilalţi analizează poziţia sa faţă de „Soare” şi precizează ce moment al zilei este.
În același timp cu mișcarea de rotaţie,
Pământul parcurge și un traseu în jurul
Soarelui, aceasta fiind mişcarea de revoluţie. Traseul pe care are loc mișcarea de
revoluție se numește orbită.
Un „drum” complet pe orbită durează
365 de zile şi 6 ore. Cele 365 de zile formează un an. O dată la 4 ani, când se formează
încă 24 de ore (o zi), avem un an bisect,
care are 366 de zile.
În timpul anului, ca urmare a înclinării
axei, pe Pământ se produc schimbări în natură, corespunzătoare unor anotimpuri.
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Mișcările altor corpuri cerești

Satelitul natural al Pământului, Luna, se rotește în jurul planetei noastre la o distanță de aproximativ
385 000 km. În cazul Lunii, mișcarea de rotație și mișcarea de revoluție au aceeași durată. De aceea, noi
vedem mereu aceeași parte a Lunii.

I. CE ESTE ECLIPSA DE LUNĂ?

Când Pământul ajunge între Soare şi Lună, blochează calea razelor de lumină şi acestea nu mai ajung
la Lună. Acest lucru se întâmplă când Soarele, Pământul şi Luna sunt aliniate, cu Pământul în mijloc.
Există eclipse totale, când Luna e umbrită în totalitate, şi eclipse parţiale, când doar o parte a Lunii
este umbrită.

II. CE ESTE ECLIPSA DE SOARE?
Eclipsa de Soare se produce când Luna ajunge între Pământ şi Soare, ceea ce face ca, în anumite zone
de pe Terra, Soarele să nu poată fi văzut timp de câteva minute.
Când este eclipsă totală de Soare, Terra, Luna şi Soarele sunt perfect aliniate, iar Luna blochează complet razele Soarelui.
Eclipse parţiale de Soare se produc atunci când Soarele şi Luna nu sunt perfect aliniate, însă Luna se
află, totuși, între Pământ şi Soare.

Nu privi niciodată
o eclipsă de Soare cu ochiul liber
sau utilizând mijloace improvizate
(ciob de sticlă colorată, ochelari de soare
obișnuiți etc.). Folosește numai
ochelarii speciali pentru eclipsă!
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5 APLICĂ! 1. Realizează corespondenţa între noțiunile de pe cele trei coloane.
Mişcarea de rotaţie

în jurul Soarelui

24 de ore.

se produce
Mişcarea de revoluţie
2. Activitate de grup.
Alege unul dintre
anotimpurile prezentate în imagini şi
descrie-l, utilizând în
textul tău cuvintele
din lista următoare:

și durează
în jurul axei

a

365 de zile și 6 ore.
b

Pământ, Soare, zile,
nopţi, durată,
c
d
oamenii, animalele,
plantele, temperatură,
precipitaţii
Grupaţi câte patru
texte ce descriu
anotimpuri diferite şi
realizaţi câte o „Carte
a anotimpurilor”.
3. A. În tabelul de mai jos este scrisă ora arătată în același moment de ceasurile din mai multe orașe ale
lumii. Calculează diferenţa de timp dintre Bucureşti şi fiecare oraş prezentat.
Aşază pe axă oraşele, în funcţie de rezultatul obţinut, raportat la capitala ţării noastre.
București
Londra
Paris
New York
(România) (Marea Britanie) (Franța) (S.U.A.)
marți
marți
marți
marți
7:00
5:00
6:00
0:00

Los Angeles
(S.U.A.)
luni
21:00

Moscova
(Rusia)
marți
8:00

Auckland
(Noua Zeelandă)
marți
18:00

Ora Bucureştiului
7:00
B. Imaginează-ţi că la ora 18:00, ora României, trebuie să porţi o discuţie telefonică în Los Angeles, S.U.A.,
cu un prieten. Scrie dialogul pe care îl porţi, fără să uiţi formulele de salut. (Calculează, mai întâi, ce oră este
acolo.)
4. Care este diferenţa dintre un an normal şi un an bisect? Completează şirul anilor bisecţi:
……, ……., 2016, ……, …… .
5. Activitate practică. Realizați o machetă a Sistemului Solar, utilizând materiale refolosibile
(de exemplu, hârtii mototolite, legate cu aţă, ca un ghem, şi apoi vopsite).
Fixați planetele pe o placă de polistiren sau suspendați-le, cu ajutorul unor fire, pe o bară.
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Lecția 2
1

Fosilele – mărturii ale vieții din trecut

AMINTEȘTE-ȚI!

Ce grupe de animale nevertebrate
cunoști? Dar grupe de vertebrate?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!
Oare viețuitoarele
din trecut arătau la fel
cu cele de azi?

Eu cred că în trecut
au trăit plante și animale
care nu mai există.
Oare am putea afla
cum arătau viețuitoarele
dispărute?

3 AFLĂ!
Acum milioane de ani, pe Pământ trăiau vieţuitoare care în prezent nu mai există.
Putem să ne dăm seama cum arătau unele dintre acestea cu ajutorul fosilelor.
Fosilele sunt animale sau plante sau părţi ale acestora (oase, dinţi, cochilii, seminţe) care s-au păstrat
conservate în rocile Pământului sau în gheţari.
Paleontologii sunt oamenii de ştiinţă care descoperă şi studiază fosilele.
Fosilele ne ajută să înţelegem cum au evoluat vieţuitoarele.

4 SUB LUPĂ!

Cum se formează o fosilă?

Fosilele se formează în diferite moduri, în funcție de mediul în care au trăit viețuitoarele și de condițiile de
conservare a corpurilor după moarte.
Unul dintre modurile în care se formează o fosilă este redat mai jos.

Animalul moare.
Părțile mai dure ale corpului (oasele) preiau materie
Corpul său este acoperit
din nisip și mâl. Astfel, oasele se pietrifică
treptat de nisip și de mâl.
(se transformă în piatră).
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Prin măcinarea și săparea
solului sub acțiunea
factorilor de mediu,
fosila ajunge la suprafață.

În multe roci s-au descoperit
fosile de plante străvechi.

În cazul animalelor vertebrate, studiind oasele fosilizate,
paleontologii descoperă alcătuirea şi mărimea animalelor.

Dinţii fosilizaţi
ne arată cu ce se
hrăneau animalele.
Ce tip de hrană
consuma animalul
care avea astfel de
dinți?

Un tip deosebit de
fosile sunt cele din
chihlimbar (rășina fosilizată a unor copaci străvechi). De obicei, în
chihlimbar se găsesc
fosile de
insecte.
Fosilele nevertebratelor
cu cochilie păstrează adesea
forma exactă a cochiliei.

Uneori, în roci sunt descoperite
fosile de insecte.
Cu ce insectă din zilele noastre se
aseamănă fosila din imagine?
Ouăle fosilizate de dinozaur ne ajută să înțelegem
cum se înmulțeau aceste animale.
Ce animale actuale se înmulțesc prin ouă depuse
pe uscat?

Urmele de paşi fosilizate oferă informaţii
importante despre cât de repede se deplasau
animalele şi cum se deplasau (singure sau
în grup).
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Cum a evoluat viața pe Pământ?

În urmă cu
3500 milioane de ani

Au apărut primele forme de viață cu alcătuire foarte simplă, în
mediul acvatic. Au apărut microorganisme, apoi plante, iar mai
târziu, animale nevertebrate.
Ce sunt animalele nevertebrate?

5 APLICĂ!
Plante

În urmă cu
400 milioane de ani

Pe uscat existau plante simple,
primitive. Au apărut animale
vertebrate. Unii dintre peștii
care trăiau în mări aveau corpul
acoperit de o armură de plăci
dure.

În urmă cu
360–250 milioane de ani

Pe uscat apar ferigile
arborescente și se dezvoltă
păduri întinse din care se vor
forma mai târziu cărbuni. Unii
pești s-au adaptat treptat și la
viața pe uscat și, astfel, au apărut
primii amfibieni.
Ce sunt amfibienii?

1. O
 bservă, în imagini, vieţuitoare care au trăit pe Pământ, în diferite perioade de timp.
Scrie denumirea vieţuitoarelor în Jurnalul de științe, în funcţie de grupa din care fac parte.
Insecte

Peşti

Reptile

Păsări

2. Ce părţi componente ale animalelor s-au conservat sub formă de fosile? Explică de ce.
3. Scrie un text în care să povestești o călătorie imaginară în trecutul Pământului.
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Mamifere

În urmă cu
250–65 milioane de ani

În acest interval de timp s-au
diversificat reptilele și apar
primele păsări și primele
mamifere. Reptilele s-au adaptat
la diferite medii de viață:
acvatic, aerian (pterozauri),
terestru (dinozauri). Dinozaurii
s-au diversificat exploziv. Apar
primele plante cu flori. La
începutul și la sfârșitul acestui
interval de timp au avut loc
catastrofe planetare care au dus
la dispariția în masă a multor
grupe de animale și plante.

În urmă cu
65–2 milioane de ani

Se diversifică mamiferele și
plantele cu flori. Încep să apară
plante și animale asemănătoare
cu cele de azi. După dispariția
dinozaurilor, s-a dezvoltat mult
grupul mamiferelor.

4. Care dintre următoarele grupe de vieţuitoare există pe Pământ
de cel mai mult timp? Încercuieşte răspunsul corect.
a. păsări; b. reptile; c. peşti; d. oameni.
5. Activitate în echipă. Formaţi 4-5 echipe. Fiecare echipă va prezenta
informaţii despre un animal care a dispărut (când a trăit, cu ce s-a
hrănit, cum se apăra). Realizaţi în clasă o expoziţie cu tema Animale
dispărute (machete, figurine din plastilină, afişe, benzi desenate).

În urmă cu
2 milioane de ani

Uscatul este populat de
mamifere uriașe, precum cerbul
gigant, mamutul, rinocerul lânos.
Au existat perioade de răcire
puternică a climei. La sfârșitul
ultimei astfel de perioade, dispar
mamiferele terestre gigantice,
printre care mamuții.
Ce asemănări există între mamuți și elefanții de azi? Dar deosebiri?
În urmă cu 200 000 de ani, a apărut omul.

Prezentare
De ce au dispărut mamuții
și dinozaurii?
Caută informații utilizând
diverse surse. Realizează un afiș
și prezintă-l colegilor.
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Lecția 3
1

AMINTEȘTE-ȚI!

a

Omul și mediul de viață

În ce medii de viaţă trăiesc animalele?
Ce este poluarea?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

b

3 AFLĂ!

Compară cele două imagini şi identifică acțiuni prin care omul modifică mediul.

Oamenii folosesc bogăţiile Pământului şi modifică mediul natural. Tăierea pădurilor, distrugerea
păşunilor, vânătoarea şi pescuitul în exces sunt acţiuni care pun în pericol natura. Din această cauză,
în ultima sută de ani au dispărut numeroase vieţuitoare, iar altele sunt pe cale de dispariţie.
În prezent se iau măsuri pentru ocrotirea naturii. Anumite zone, adevărate comori naturale, au fost
declarate parcuri şi rezervaţii naturale. Unele vieţuitoare au fost declarate monumente ale naturii şi
sunt ocrotite de lege. Alte animale pot fi vânate sau pescuite numai în anumite perioade ale anului.
Practicarea ilegală a vânatului sau a pescuitului se numeşte braconaj.
Animale pe cale de dispariţie sunt: elefantul, tigrul, ursul panda, gorila, rinocerul.

4 SUB LUPĂ!

Viețuitoarele au nevoie de protecție

Unele animale sunt vânate pentru blana sau pielea lor (leopard,
tigru, urși, şerpi, crocodili), altele pentru coarne (cerb, rinocer) sau
pene (struţ). Elefanţii sunt vânaţi pentru colţii lor din fildeş din care
se realizează podoabe.
Din cauza pescuitului excesiv, s-a redus mult numărul de scoici,
pești, foci și balene. Peștii sunt pescuiți pentru carne și icre. Focile
sunt vânate pentru carne, grăsime și blană, dar vânarea lor este limitată prin lege.
Unele plante sunt culese în exces. Floarea-de-colț a devenit foarte
rară în țara noastră, din această cauză.
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Influența omului asupra mediului de viață • Dispariția speciilor (vânătoare/pescuit excesiv)
• Protejarea mediului

garofița Pietrei Craiului

papucul-doamnei

floare-de-colț

zimbru

cocoș-de-munte
țestoasă dobrogeană
Ce alte plante și animale ocrotite prin lege în ţara noastră cunoști?
Ce alte pericole amenință mediul natural? Cum poți ajuta la îmbunătățirea situației?

6
4
5

2
7

10

8
3

1
9

Observaţi pe hartă localizarea unor rezervaţii şi parcuri naţionale:
1. Delta Dunării
2. Parcul Naţional Retezat
3. Parcul Natural Munţii Bucegi
4. Parcul Natural Munţii Apuseni
5. Parcul Naţional Cheile Bicazului
6. Parcul Naţional Pietrosul Rodnei
7. Rezervația Cheile Nerei – Beușnița
8. Parcul Național Piatra Craiului
9. Parcul Natural Munții Măcinului
10. Parcul Național Domogled – Valea
Cernei

1. D
 in ce cauze unele animale sunt pe cale de dispariţie? Ce măsuri iau oamenii pentru protejarea lor?
2. Imaginează-ţi că trebuie să montezi un panou informativ într-un
parc sau rezervaţie naturală. Scrie un mesaj pentru turişti referitor la
ocrotirea naturii.
3. Alege un animal pe cale de dispariţie. Caută informaţii despre el
(unde trăieşte, adaptările la condiţiile de mediu, modul de deplasare
şi de hrănire, cauzele scăderii numărului de exemplare, soluţii pentru
salvarea lui). Prezintă informaţiile colegilor.
4. Activitate în echipă. Lucraţi în echipă pentru a realiza un afiş
despre animalele ocrotite din ţara noastră.

5 APLICĂ!

Prezentare
 arcurile și rezervațiile natu
P
rale contribuie la protejarea
animalelor pe cale de dispariţie.
Caută informaţii despre parcuri și rezervații naturale din
România. Prezintă-le colegilor.
Animale
dispărute
din
România: dropia, bourul, zăganul etc.
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RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

TRECUT

În rocile Pământului sau în gheţari s-au păstrat
animale, plante sau părţi ale vieţuitoarelor care au
dispărut de pe planetă. Acestea sunt …… şi sunt
descoperite şi studiate de către …… . Cu ajutorul
lor putem afla informaţii despre ……… vieţii pe
Pământ.

PREZENT
…… este sursa de energie pentru Pământ.
Terra se rotește, pe o ……, în jurul Soarelui. Aceasta
este mişcarea de …… , durează 365 de …… şi 6 …… .
O dată la 4 ani, luna februarie are 29 de zile, fiind
un an …… .
În acelaşi timp, Pămâtul se roteşte de-a lungul a
24 de ore în jurul …… sale, aceasta fiind mişcarea
de …… . În urma acestei mişcări, pe Pământ se
succed …… şi ……, iar oamenii îşi adaptează
activitatea în funcţie de acestea.

Primele forme simple de viaţă au apărut în
mediul …… . Primele animale au fost animalele …… .
În mări, trăiau peşti care aveau corpul
acoperit de …… dure, iar pe uscat creşteau ……
arborescente.
Adaptându-se şi la viaţa pe uscat, odată cu
ieşirea din mediul acvatic, au apărut primii …… .
…… erau un grup de reptile care a dispărut în
urma unei catastrofe planetare.
Printre multe …… uriaşe, trăia şi mamutul.
Acum 200 000 de ani a apărut …… .

Când Terra
se află între Lună şi
Soare se produce o …… de Lună,
deoarece lumina nu mai ajunge la satelitul
natural al Pământului.
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LISTĂ DE CUVINTE
VIITOR
Tăierea pădurilor, pescuitul şi
vânătoarea în exces modifică ……
natural şi pun în …… echilibrul
acestuia.
Unele vieţuitoare sunt pe cale
de …… . Ele au fost declarate ……
ale naturii şi sunt …… prin lege.
Pentru a le proteja şi pentru a se
asigura continuitatea acestora pe
Pământ, există …… naturale.
Identifică în lista următoare vieţuitoarele ocrotite prin lege.
Trece-le apoi într-un tabel având ca rubrici:
1. animale ocrotite
2. plante ocrotite

elefant, vulpe, trifoi,
rinocer, urs brun,
gorilă, panda,
floare-de-colț, lup,
zimbru, râs,
papucul-doamnei

acvatic
amfibieni
axei
bisect
dinozaurii
dispariţie
eclipsă
evoluţia
ferigi
fosile
întunericul
lumina
mamifere
mediul
monumente
nevertebrate
nopți
ocrotite
omul
orbită
ore
paleontologi
plăci
pericol
revoluţie
rezervaţii
rotaţie
Soarele
zile

Toate planetele din Sistemul Solar depind de Soare: se rotesc în jurul lui datorită forței
gravitaționale și primesc energie de la el.
Pământul este singura planetă pe care știm că există viață. El se găsește la distanța
potrivită față de Soare pentru a primi o cantitate de energie ce permite existența unor
condiții prielnice vieții.
Mișcările Pământului determină schimbările care au loc în mod regulat pe planetă
(alternanța zi-noapte). Toate viețuitoarele de pe Terra trăiesc în ritmul acestor schimbări.
De la apariția vieții pe Pământ, acum peste 3.500 de milioane de ani, viețuitoarele au
evoluat, adică au trecut, timp de milioane de generații, prin schimbări foarte lente, dar
continue, care au avut ca rezultat înfățișarea și modul lor de viață de azi. Fosilele, adevărate
mărturii ale trecutului, ne ajută să înțelegem modul în care au evoluat vieţuitoarele pe
Pământ. În prezent, civilizația creată de om afectează puternic viețuitoarele. Pentru că multe
dintre ele sunt ameninţate cu dispariţia, se iau măsuri pentru ocrotirea lor.
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TEST

Timp de lucru: 50 de minute

La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

Toţi elevii clasei a IV-a sunt
nerăbdători. Azi au o zi specială: „Ora de ştiinţe la muzeu”.
Unchiul lui Valentin e ghid și le va
explica tot ce vor dori să afle.
Încă de la intrare, le-a spus că
le-a pregătit acţiunea „Paleontologi pentru o oră” şi i-a invitat
înăuntru.
Toţi s-au aşezat la locurile
pregătite şi au ascultat explicaţiile. Au aflat despre începuturile
Pământului şi au descoperit cum
au apărut primele forme de viaţă, dar şi cum au dispărut unele
dintre vieţuitoare. Apoi, şi-au luat
instrumentele şi au început, cu
migală, să sape şi să caute prin
materialul ce imita solul.
— Ia te uită! Un dinte! a zis
Mircea.
— Și o urmă de picior! a strigat,
mândră, Adina.
Rând pe rând, un os, o urmă
de frunză, o insectă şi-au făcut
apariţia sub ochii lor miraţi. Misterele Pământului nu s-au terminat. După vizita la muzeu, au mers
la Planetariu, pentru a afla câteva
dintre tainele Universului.

1 Găseşte în text două exemple de fosile. Explică modul în care se formează o fosilă.
2 Răspunde la următoarele întrebări:

a. Unde au apărut primele forme de viaţă pe Pământ?
b. De ce au dispărut mamuţii?
c. Din ce viețuitoare au evoluat amfibienii?

3 Completează enunţurile despre Pământ cu informaţiile pe care le-au aflat copiii la Planetariu.
Alege cuvintele potrivite din lista de mai jos și completează cu ele spațiile libere.

Terra, Planeta Roşie, sferă, cub, Marte, Luna, Poli,
alungită,
turtită,
treia,
cincea
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Pământul este a …… planetă de la Soare. I se mai spune şi
…… sau Planeta Albastră. Are formă de ……, puţin …… la cei
doi …… . Are un satelit natural, …… .

4 Mircea a rupt, din greşeală, foile pe care erau informaţii despre mişcările Pământu-

lui. Ajută-l să recompună textul, potrivind noțiunile.
Mișcarea de rotație
a Pământului

Mișcarea de revoluție
a Pământului

se produce

în jurul Soarelui,

în jurul axei sale,
durează

24 de ore

365 de zile și 6 ore
și are ca efect
existența zilelor și a nopților.

5

Valentin vrea să afle toate informațiile despre un an bisect. Ajută-l să găsească răspunsurile corecte.
A. Un an bisect are:
a. 365 de zile;
b. 366 de zile;
c. 360 de zile.

B. Anul bisect se formează ca urmare a:
a. mișcării de rotație a Pământului;
b. mișcării de revoluție a Pământului;
c. rotirii Lunii în jurul Pământului.

C. Anul bisect se formează:
a. în fiecare an;
b. o dată la doi ani;
c. o dată la patru ani.

6

Colegii Iuliei au definiţii diferite pentru axa Pământului, eclipsă şi orbita Pământului, astfel încât
fetiţa nu mai știe răspunsul corect. Realizează corespondenţa pentru a o lămuri.
Linia imaginară care trece prin centrul Pământului,
de la Polul Nord până la Polul Sud este … .

orbita Pământului
eclipsa de Lună

Traseul pe care îl parcurge Terra
în jurul Soarelui reprezintă … .

axa Pământului

Poziționarea Pământului între Lună și Soare, astfel
încât blochează lumina către aceasta, reprezintă … .

mișcarea de rotație

Înainte de a pleca, unchiul lui Valentin le-a dăruit câte o broşură cu informaţii despre Parcul Naţional Retezat şi le-a povestit că este unul dintre susţinătorii acţiunilor de protejare a vieţuitoarelor ameninţate cu dispariţia. Le-a spus că, doar prin grija tuturor, Pământul va putea fi păstrat cu toată avuţia sa.
La despărțire, i-a invitat să vină la muzeu ori de câte ori vor dori să afle lucruri interesante.
Cum te autoevaluezi?

7 Enumeră trei viețuitoare proteja-

te în țara noastră.

Cifrele albastre reprezintă numărul de răspunsuri
corecte necesare pentru obținerea calificativului.

CALIFICATIV

FB
B
S

ITEM

1

2

3
2
1

3
2
1

3

4

5-6 5-6
3-4 3-4
2
2

5

6

7

3
2
1

3
2
1

3
2
1
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Corpuri – proprietăți • Plutirea corpurilor în apă

Proiect: Lansare de bărcuțe
Vei crea bărcuţe din materiale diferite și le
vei lansa la apă alături de colegii tăi, în cea
mai veselă și mai educativă întrecere.
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Lecția 1

Plutirea corpurilor în apă

Ce proprietăţi au corpurile? Cum se numește fenomenul prin care corpurile
sunt atrase de către Pământ?

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

De ce unele corpuri plutesc,
iar altele se scufundă?

INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: un
vas mare cu apă, o cărămidă, o
bucată de polistiren cu aceeași
formă și aceleași dimensiuni ca și
cărămida, un cântar.
Cum procedezi? Află prin
cântărire masa fiecăruia dintre
cele două corpuri şi compară
rezultatele obţinute. Pune în
vasul cu apă, pe rând, cărămida,
apoi bucata de polistiren.
Ce observi?
Completează enunțurile în Jurnalul de știinţe.
Polistirenul ……, în timp ce cărămida se scufundă în apă. Cele două obiecte au aceeași formă și
aceleași dimensiuni, deci au același …… . Totuși, masa cărămizii este …… decât masa bucății de polistiren. Această diferență se datorează proprietăților diferite ale materialelor din care sunt făcute cele
două obiecte.
Repetă activitatea de mai sus,
folosind alte perechi de corpuri
din materiale diferite: o linguriță
de plastic și o linguriță de fier de
aceeași mărime; un cub de lemn
și un cub de plastilină cu aceleași
dimensiuni.
Ce obiecte se scufundă în apă?
Ce obiecte plutesc pe apă?

3 AFLĂ!
Când două obiecte au același volum, dar mase diferite, spunem că obiectele au densități diferite.
De exemplu, densitatea cărămizii este mai mare decât cea a polistirenului.
În cazul unui obiect cu densitatea mai mare, particulele materialului din care este făcut sunt mai
apropiate unele de altele și sunt mai grele, în comparație cu particulele materialului cu densitate mai
mică. Apa are și ea o anumită densitate.
Un obiect plutește pe apă atunci când densitatea lui este mai mică decât densitatea apei.
Un obiect se scufundă în apă atunci când densitatea lui este mai mare decât densitatea apei.
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4 SUB LUPĂ!

Cum plutesc vapoarele?

O bucată de fier nu pluteşte
pe apă, în timp ce un vapor
pluteşte, deşi este construit din
acelaşi material. Descoperă de ce
se întâmplă acest lucru, realizând
următoarea activitate:
INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: două bile de plastilină de aceeaşi mărime, un vas cu apă. Dintr-o bilă modelează o bărcuţă. Introdu în apă bila de plastilină. Apoi așază bărcuţa pe apă. Ce observi?
Încearcă să explici cele observate. Ce se află în scobitura bărcuței?
Forma vaporului şi prezenţa
unui număr mare de spaţii pline cu
aer fac ca densitatea totală a vaporului să fie mai mică decât densitatea
apei.
Supraîncărcarea unui vapor poate duce la scufundarea lui. Pentru a
evita acest lucru, fiecare vapor are pe
suprafaţa laterală un semn care indică nivelul maxim de scufundare (linia
de plutire).
De ce se scufundă un vapor care are
o spărtură prin care intră apa?

5 APLICĂ!

1. Toarnă trei linguri de ulei într-un pahar. Toarnă deasupra apă. Ce observi? Explică.

2. Pune în apă, pe rând, următoarele obiecte: o monedă, o nucă, un cui, un dop de plută. Formulează câte
o ipoteză și testeaz-o. Completează tabelul în Jurnalul de științe.
Obiect
Ipoteză (Ce crezi că se va întâmpla cu obiectul?)
monedă
nucă
cui
dop de plută
3. INVESTIGAȚIE A. Ai nevoie de: un ou, apă, sare. Cum procedezi?
Pune oul într-un pahar cu apă de la robinet. Ce observi? Explică.
Pune oul într-un pahar cu apă foarte sărată (trei linguriţe cu sare la un
pahar cu apă). Ce observi? Explică. Completează textul:
Densitatea apei de la robinet este …… decât densitatea oului.
În schimb, apa sărată are o densitate …… decât cea a oului.
Densitatea apei sărate este …… decât cea a apei de la robinet.
B. Explică de ce poţi înota mai uşor într-o mare cu apă sărată decât
într-un lac cu apă dulce.

Observație (Ce se întâmplă?)

Prezentare
 ijloace de transport
M
pe apă în istorie
Documentează-te din diverse
surse, realizează o prezentare
scrisă și prezint-o colegilor.
Include-o în portofoliu.
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Lecția 2
1

Amestecuri. Separarea amestecurilor

AMINTEȘTE-ȚI!

Ce proprietăţi au corpurile?

Ce este mai greu: să amesteci
corpuri diferite sau să le separi?

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Cred că e mai greu să le separi!
Dar cum poţi separa corpuri diferite
dacă s-au amestecat?

Iulia are o pungă de semințe de dovleac și de floarea-soarelui.
Semințele formează un amestec. Iulia separă amestecul alegând
semințele de dovleac cu mâna.
Ce se întâmplă dacă se amestecă alte corpuri? Pentru a afla,
realizează următoarele activităţi.
INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: sită, hârtie de filtru (sau filtru de cafea), pahare transparente, făină, orez, apă,
ulei, nisip. Cum procedezi? Amestecă diferite ingrediente, conform tabelului. Încearcă apoi să le separi.
Completează tabelul în Jurnalul de știinţe.
Starea de agregare
Obiect folosit
Cum procedezi
Amestec
a corpurilor din amestec pentru separare pentru a le separa?
făină + boabe de orez
……….+……….
apă + nisip
………+……….
apă + ulei
………+……….
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie
de: o sticlă cu apă minerală
(carbogazoasă), un pahar.
Cum procedezi? Toarnă apă
în pahar. Ce observi? Ce se
întâmplă după câteva ore cu
apa din pahar?

Completează enunțurile în Jurnalul de știinţe.
Apă minerală (carbogazoasă) este un amestec
de …… și gaz. Componentele …… pot fi separate.
În acest caz, gazul iese în mod natural din lichid,
odată ce sticla a fost deschisă.

3 AFLĂ!
Corpurile tind în mod natural să se amestece. Pentru a separa corpurile dintr-un amestec, trebuie să
luăm întotdeauna în considerare proprietățile acestora.
Astfel, pentru un amestec de două corpuri solide, de dimensiuni diferite (de exemplu, făină și orez),
poate fi folosită cernerea printr-o sită. Orificiile sitei trebuie să permită trecerea unuia dintre corpurile
din amestec și să împiedice trecerea celuilalt.
Pentru un amestec de două corpuri, unul solid, iar celălalt lichid (de exemplu, nisip și apă) se
pot folosi mai multe metode. Una dintre acestea este decantarea. În cadrul acestei metode, se lasă
amestecul în repaus, astfel încât corpul solid să se depună la fundul vasului. Apoi corpul lichid este
transferat în alt vas.
Pentru a separa mai eficient un amestec format dintr-un corp solid și unul lichid, se poate folosi
filtrarea. În laborator, aceasta se realizează cu ajutorul unei hârtii speciale, numită hârtie de filtru.
În viața de zi cu zi, în locul hârtiei de filtru, se pot folosi șervețele, pânză, filtre de cafea etc.
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4 SUB LUPĂ!

Separarea amestecurilor în viața de zi cu zi

Există o mare varietate de metode de separare a amestecurilor. Ele sunt utilizate pe scară largă în
industrie: pentru obținerea unor alimente (de exemplu, ulei, sare, zahăr), a numeroase produse chimice
(de exemplu, parfumuri, benzină etc.), în extragerea aurului și a altor metale.
Stațiile de tratare a apei
Apa care curge la robinet este, la
origine, apă de ploaie. Ea se adună,
în mod natural, în râuri și lacuri sau
în subteran. Dar ar fi riscant să bem
asemenea apă fără a fi tratată.
Apa din natură poate conține
murdărie, poluanți și viețuitoare
dăunătoare, ce pot provoca boli grave.
Pentru a înlătura acest pericol, apa este
tratată în uzine speciale, numite staţii
de tratare a apei, înainte de a ajunge
în casele noastre. În aceste uzine, apa
este supusă unor procese de curățare și
dezinfectare.
Astfel, apa trece prin mai multe etape
de decantare și filtrare, care o separă de
impuritățile existente.

5 APLICĂ!

1. Încercuieşte răspunsul corect şi explică alegerea acestuia:
A. Ca să separi boldurile de scobitori poţi folosi: a. sită; b. magnet.
B. Pentru a separa apa de pietre poţi folosi: a. hârtie de filtru; b. sită.

2. C
 um poți separa un amestec de nasturi și bile?
De ce nu poți utiliza aceeași metodă pentru a separa nisip și apă?
3. A
 lege din lista care urmează cuvintele potrivite pentru a completa enunţurile:
filtrare, decantare, filtrul (sita), depună.
Anei i s-a rupt şiragul de mărgele şi i-au căzut exact în paharul cu apă. Ca să
le recupereze pe toate, mari şi mici, ea a lăsat mărgelele să se …………. pe fundul
paharului. A separat, apoi, mărgelele de apă, prin ……………. . Când a mai rămas
puţină apă în pahar, ea a căutat ………………. .
A reuşit, după ……………, să le recupereze pe
Prezentare
toate.
Caută în povești personaje
4. Dacă scuturați un amestec de corpuri din același material, dar
care au fost nevoite să separe
de dimensiuni diferite, cele mari tind să iasă la suprafață. Verifică și
diferite amestecuri.
tu, separând cartofii mari de cei mici prin această metodă. Încearcă să
Scrie cum au procedat
explici de ce se întâmplă acest lucru.
pentru a face față încercării.
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Lecția 3
1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

Dizolvarea

Ce sunt aliajele?
Unde dispare sarea atunci când
o punem într-un pahar cu apă?

Pentru a afla răspunsul, realizează următoarea activitate.
INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: apă, sare, un pahar transparent, o linguriță. Cum procedezi? Pune o linguriță
de sare în paharul cu apă și amestecă bine. Ce observi? Gustă amestecul. Ce gust are? Unde se află sarea?
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: apă, sare, zahăr, nisip, trei pahare transparente, trei borcane,
o linguriță, o strecurătoare, hârtie de filtru.
Cum procedezi? Realizează, în câte un pahar,
amestecurile: apă + zahăr, apă + sare, apă + nisip.
Pune hârtia de filtru într-o strecurătoare. Filtrează fiecare amestec în câte un borcan. Ce observi?
Completează tabelul în Jurnalul de științe.
Ce rămâne
Ce trece
Amestec
în filtru?
prin filtru?
apă + zahăr
apă + sare
apă + nisip

3 AFLĂ!
Unele solide par să dispară când le amesteci cu apă. Spunem că aceste corpuri solide se dizolvă
în apă. Amestecul rezultat se numește soluție. Soluția este un caz particular de amestec.
Când un corp solid se dizolvă în apă, el se fragmentează în particule care se amestecă cu particulele
din care este alcătuită apa. Particulele sunt prea mici pentru a putea fi văzute. Sunt suficient de mici
pentru a trece prin orificiile hârtiei de filtru, astfel încât componentele soluției nu pot fi separate prin
filtrare.
Când un corp solid (de exemplu, zahăr) se dizolvă în apă, spunem că el este solubil în apă.
Când un corp solid (de exemplu, nisip) nu se dizolvă în apă, spunem că el este insolubil în apă.
Soluția de apă cu sare rezultă prin dizolvarea unui corp solid într-un corp lichid. Dar soluțiile pot
rezulta prin amestecarea a două sau mai multor corpuri aflate în diverse stări de agregare.
Astfel, aerul poate fi considerat o soluție rezultată prin amestecul mai multor gaze (oxigen,
dioxid de carbon și alte gaze dizolvate în azot).
Unele gaze se pot dizolva în lichide. Exemple: 1. oxigenul se poate dizolva în apă (fenomen
important pentru respirația viețuitoarelor acvatice). 2. băuturile gazoase conțin dioxid de carbon
dizolvat în apă.
Aliajele metalelor pot fi considerate soluții în stare solidă. Exemplu: alama, din care este făcută
moneda de 50 de bani, este un aliaj de cupru și zinc.
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Dizolvarea. Influența temperaturii asupra procesului de dizolvare

Oare corpurile se dizolvă
la fel de repede
în orice condiții?

INVESTIGAȚIE Activitate pe echipe
Echipa 1. Problema investigată: cum influențează temperatura procesul de dizolvare?
Ai nevoie de: apă fierbinte, apă rece, zahăr tos, două pahare transparente identice, o linguriță.
Cum procedezi? Toarnă într-unul dintre pahare apă fierbinte și în celălalt, apă rece.
Paharele trebuie să conțină volume egale de apă. Pune câte o linguriță de zahăr în fiecare pahar.
Lasă paharele în repaus. Ce observi? În care dintre cele două pahare s-a dizolvat mai repede zahărul?

Echipa 2. Problema investigată: cum influențează agitarea soluției procesul de dizolvare?
Ai nevoie de: apă rece, zahăr tos, două pahare transparente identice, o linguriță.
Cum procedezi? Toarnă volume egale de apă în cele două pahare. Pune câte o linguriță de zahăr în fiecare
pahar. Cu ajutorul linguriței, amestecă soluția într-unul dintre pahare. Lasă în repaus soluția din cel de-al
doilea pahar. Ce observi? În care dintre cele două pahare s-a dizolvat mai repede zahărul?
Echipa 3. Problema investigată: cum influențează mărimea fragmentelor solidului procesul de
dizolvare? Ai nevoie de: apă rece, zahăr pudră, zahăr tos, două pahare transparente identice, o linguriță.
Cum procedezi? Toarnă volume egale de apă în cele două pahare. Pune într-unul dintre pahare o linguriță de
zahăr pudră, iar în celălalt, o linguriță de zahăr tos. Cu ajutorul linguriței, amestecă soluția din fiecare pahar,
timp de 10 secunde. Ce observi? În care dintre cele două pahare s-a dizolvat mai repede zahărul?
Completează tabelul în Jurnalul de științe.
În care dintre situații
Echipa
Situația
zahărul se dizolvă
mai repede?
apă rece + zahăr tos
1.
apă caldă + zahăr tos
apă rece + zahăr tos, amestecate cu lingurița
2.
apă rece + zahăr tos, lăsate în repaus
apă rece + zahăr tos
3.
apă rece + zahăr pudră
Rapiditatea cu care un corp solubil se dizolvă într-un lichid este influențată de mai mulți factori.
Astfel, cu cât temperatura lichidului este mai ridicată, cu atât dizolvarea are loc mai rapid.
De asemenea, prin agitarea soluției, dizolvarea se produce mai repede.
În cazul corpurilor solide care se dizolvă în lichid, cu cât dimensiunile fragmentelor solide sunt mai
mici, cu atât dizolvarea este mai rapidă.
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5

INVESTIGAȚIE

Câtă sare poți dizolva în apă?
Ai nevoie de: apă, sare, un pahar transparent, o linguriță.
Cum procedezi? Toarnă apă în pahar și adaugă, pe rând, câte o
linguriță de sare, amestecând bine după fiecare cantitate de sare
adăugată, până la dizolvarea completă a acesteia. La un moment dat,
vei observa că sarea nu se mai dizolvă, oricât ai amesteca.
Ce crezi că s-a întâmplat?
Nu se poate dizolva la nesfârşit un solid într-o anumită cantitate de apă. La un moment dat, o soluţie
nu va mai permite dizolvarea unei cantitaţi suplimentare de solid. Spunem că soluția este saturată.

4 SUB LUPĂ!

Separarea componentelor unei soluții

Dizolvarea este o schimbare reversibilă, deoarece componentele care alcătuiesc soluția pot fi
separate prin anumite metode.
În cazul unei soluții obținute prin dizolvarea unui solid în lichid, evaporarea lichidului permite separarea
corpului solid. Astfel, în cazul soluției de sare în apă, prin evaporarea apei, se separă sarea.
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: apă, sare, un vas metalic.
Cum procedezi? Prepară o soluție de sare în apă.
Sub supravegherea unui adult, încălzește soluția până la fierbere.
Oprește focul în momentul în care nu mai rămâne lichid în vas.
După ce se răcește vasul, gustă substanța rămasă pe fundul vasului.
Ce observi?
Completează enunțurile în Jurnalul de științe.
Dar cu apa ce
Apa din soluția de apă cu sare se …… prin încălzire, adică trece
s-a întâmplat?
din stare …… în stare …… .

Oare poate fi recuperată și apa din soluție?
Ai nevoie de: apă, sare, un vas metalic cu capac.
Cum procedezi? Prepară o soluție de sare în apă.
Sub supravegherea unui adult, încălzește soluția până la fierbere
în vasul acoperit cu capac. Ridică atent capacul și privește partea de
dedesubt a acestuia.
Ce observi? Gustă lichidul adunat pe fața interioară a capacului.
Ce gust are?
Completează enunțurile în Jurnalul de științe.
Vaporii de apă se …… pe fața interioară a capacului, adică apa
trece din stare …… în stare …… . Apa astfel rezultată nu mai conține sare. În acest mod, au fost separate apa și sarea din soluție.
INVESTIGAȚIE
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Dizolvarea. Influența temperaturii asupra procesului de dizolvare

Această metodă este aplicată
industrial pentru obținerea apei
potabile din apa de mare.

5 APLICĂ!

Știai că dizolvarea și evaporarea
apei din soluție intervin și în obținerea
zahărului din sfecla de zahăr?

1. C
 ompletează spaţiile punctate, folosind cuvintele
din listă.

Compot
Pentru a prepara
compot, se ……
zahăr în …… şi apoi
se fierb fructele în
…… rezultată.

amestecă, apă,
dizolvă, soluția

Varză murată
Pentru a prepara
varză murată, se ……
sare în …… . Se pune
varza în ……obţinută,
în borcane mari sau
butoaie.

Prezentare
Gogoşari murați
Pentru a prepara gogoşari
la borcan, ai nevoie de: apă,
oţet, sare, zahăr, gogoşari.
Se …… apa cu oţetul. Se
…… sarea şi zahărul în lichidul
rezultat, apoi se fierbe ……
obţinută şi se toarnă peste
gogoşarii spălaţi, curăţaţi şi
puşi în borcane.
Se închid bine borcanele.
2. Prepară o limonadă!
Ai la dispoziţie zeamă de
lămâie, apă, zahăr. Scrie cum
procedezi şi subliniază cuvintele
care denumesc procesele despre
care ai învăţat în această lecţie şi
în lecţia precedentă.

Alege tema preferată dintre

cele de mai jos, caută informații
în diferite surse (enciclopedii,
internet etc.) și redactează texte
cu următoarele teme:

Lacurile sărate din țara
noastră

C
 um se formează peșterile de
dizolvare?
C
 um se obține zahărul din
sfecla de zahăr?
C
 e legătură există între
dizolvare și simțul gustului?

3. Când prepari o soluție de apă cu sare,
cum poți face sarea să se dizolve mai repede?
Alege răspunsul corect pentru fiecare situație.
a. utilizând sare grunjoasă (mai mare)/utilizând sare măruntă
b. folosind apă caldă/folosind apă rece
c. agitând soluția/lăsând soluția în repaus
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Lecția 4

Apa – proprietăți și utilizări

În ce stări de agregare se prezintă apa? Cum se numesc procesele prin care apa
trece dintr-o stare de agregare în alta? Cum se desfășoară circuitul apei în natură?

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: 2 borcane, apă de la robinet, lapte,
o lanternă mică.
Cum procedezi? Umple un borcan cu apă şi pe celălalt cu lapte. Miroase şi gustă, pe rând, cele două lichide. Aşază lanterna, mai întâi în
spatele borcanului cu lapte, apoi în spatele celui cu apă. Ce observi?
Completează enunțurile în Jurnalul de științe:

Atunci când bei apă, constați că nu are …… . Mirosind-o, simţi
că apa nu are …… . Poţi vedea lumina lanternei atunci când o
priveşti prin borcanul cu ……, deoarece acest lichid nu are …… .

3 AFLĂ!
Apa este un lichid fără gust, fără miros și fără culoare.
Lumina poate trece cu ușurință prin apă, iar acest fenomen are o mare importanță în natură. Lumina
Soarelui poate pătrunde în apă până la o anumită adâncime, ceea ce permite creșterea plantelor acvatice. Acestea produc oxigen, care se dizolvă în apă și este necesar pentru respirația viețuitoarelor.
Numeroase corpuri se dizolvă în apă; spunem că apa este un bun dizolvant sau un bun solvent.
Această proprietate are o mare importanță în natură, în industrie, dar și în viața de zi cu zi, pentru igiena
corpului, a locuinței, a hainelor etc.
Într-o lecție anterioară
am învățat că multe corpuri plutesc
pe apă. Chiar și apa în stare solidă
plutește pe apa în stare lichidă!

Adică gheața
plutește pe apă?
Ce importanță ar putea avea
această însușire a apei?

Această proprietate neobișnuită a apei are o mare importanță în natură, pentru menținerea climei
Pământului și pentru susținerea vieții. La temperaturi scăzute, râurile, lacurile, bălțile încep să înghețe.
Stratul de gheață rămâne la suprafață, iar sub el, apa poate rămâne în stare lichidă, ceea ce permite
viețuitoarelor să supraviețuiască. Dacă gheața nu ar pluti, lacurile ar îngheța complet pe timpul iernii,
dinspre fund către suprafață.
Știați că mai mult de jumătate din corpul omenesc este
constituit din apă?
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Cred că fără apă n-ar exista viață.
Toate formele de viață cunoscute
se bazează pe apă.

Corpuri – proprietăți • Proprietățile apei. Utilizări ale apei în diferite stări de agregare

4 SUB LUPĂ!

Folosim apa în toate stările ei de agregare

Cele mai mari cantități de apă sunt consumate în agricultură și în industrie. Cantități mult mai mici sunt
utilizate în gospodărie și pentru băut.
Apa în stare lichidă
Apa în stare solidă
Apa în stare gazoasă
Forța apei este folosită
pentru a pune în mișcare turbinele
Aburul a fost utilizat încă din
Gheața este folohidrocentralelor.
Antichitate pentru a pune în
sită pentru conservaCe produc hidrocentralele?
mişcare diferite mașinării.
rea unor produse: la
Apa destinată consumului uman
Inventarea motorului cu
temperaturi scăzute,
se numeşte apă potabilă.
aburi (secolul al XVIII-lea) a
unele alimente, meCe se poate întâmpla în cazul în
stimulat dezvoltarea industriei
dicamente, vaccinuri
care consumi apă care nu este bună
și a transporturilor.
își mențin mai mult
de
băut?
În termocentrale, pentru protimp calitățile.
Folosită drept cale de transport,
ducerea energiei electrice se foapa a contribuit la explorare, la dezlosesc turbine puse în mișcare
voltarea comerțului și la răspândide forța aburului.
rea cunoștințelor.
Aburul este, de asemenea,
un bun dezinfectant.
Pentru a fabrica o singură
foaie de hârtie, sunt necesari peste
10 litri de apă. Pentru producerea
unei perechi de blugi, se consumă
8 000 litri de apă!

5 APLICĂ!

Apa este o resursă extrem
de prețioasă. Ar trebui ca toţi
oamenii să consume apa într-un
mod cât mai raţional.

1. Într-o gospodărie, o familie consumă apa astfel:

o zecime – pentru duș
o șesime – pentru spălarea hainelor
un sfert – pentru a trage apa la toaletă
restul
– pentru alte utilizări
A. Reprezintă grafic aceste valori, într-un dreptunghi cu lungimea
de 120 mm.
B. Dacă familia ar avea la dispoziție 360 de litri de apă, câți litri ar
consuma pentru fiecare dintre activitățile de mai sus?
C. Propune câteva metode de reducere a consumului de apă în gospodăria familiei tale.

Dezbatere
E mai important să dezvoltăm metode de a economisi apa dulce
sau metode mai eficiente de a obține apă dulce din apa de mare?

Prezentare
Ziua Mondială a Apei
În ziua de 22 martie a fiecărui an se sărbătoreşte Ziua Mondială a Apei. Realizează un afiş în
care să evidenţiezi importanţa
apei pentru planeta noastră.
Participă la realizarea unei expoziţii cu lucrările colegilor de
clasă.
Importanța apei pentru
sănătate
Caută informaţii despre
deshidratare și despre modul în
care ar trebui să consumăm apă
pentru a ne menține sănătatea.
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Lecția 5

Transformări ale materiei

Toate corpurile sunt alcătuite din materie.
Materie înseamnă orice ocupă un loc în spațiu.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

În săptămâna „Școala Altfel”, pentru „a şti mai multe şi a fi mai buni”, elevii clasei a IV-a au devenit voluntari la o asociaţie de protecţie a animalelor. Au misiunea de a ajuta la renovarea unei case în care va fi
un nou adăpost pentru câinii de pe stradă.
Împreună cu constructorii, au pornit la drum. Sunt nerăbdători să vadă unde îşi vor petrece următoarele
zile, lucrând pentru animale.
Arhitectul care îi însoţeşte le-a spus că, până de curând, casa a fost locuită de nişte bătrâni, însă a avut
loc un incendiu, iar locatarii s-au mutat şi au donat proprietatea. Drumul a părut scurt tot povestind.
Au ajuns! De departe, puteau zări o căsuţă înconjurată de o grădină cu pomi.
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Schimbări ale caracteristicilor corpurilor și materialelor • Ardere, ruginire, putrezire, alterare, coacere

La poartă, deja nerăbdarea creştea, mai ales că lacătul nu
voia să se deschidă. În zadar au încercat cu cheia; era blocat, aşa
că l-au tăiat şi au împins poarta de fier. Cu un scârţâit prelung,
aceasta s-a deschis, însă nu înainte de a-i murdări pe mâini cu
un fel de praf brun-roșcat.
Dar curtea era aşa de primitoare! Încă se mai puteau vedea câteva flori în tufele de trandafiri din faţa casei. Printre ele erau împrăștiate mere căzute din pomi. Mircea a vrut să ia unul, dar a renunţat
repede. Pesemne că stătuseră acolo prea mult, fiindcă aveau o culoare maronie şi erau moi.
O bucată din acoperişul de
lemn atârna distrusă şi înnegrită.
Pereții, care fuseseră vopsiți cu
albastru-deschis, erau acum înnegriți și ei.
Constructorii au verificat fiecare cameră și au stabilit ce trebuia
reparat şi înlocuit.
Apoi au intrat în casă și copiii.
În bucătărie, uitată pe masă, stătea o cutie cu prăjiturele.
Ar fi trebuit să fie îmbietoare, ca atunci când au fost scoase din
cuptor, dar mirosul mai mult i-a alungat! Prăjiturile erau verzui şi
nu au tentat pe nimeni.
În grădină, copiii au colindat
printre frunzele umede şi maronii
rămase din toamna trecută.
„După ce totul va fi gata,
s-au gândit ei, locul va fi o lume
plăcută pentru câini.”
Bifează, pentru fiecare corp din tabelul de mai jos, transformarea care crezi că l-a afectat.
Procese
Corpul
Ardere
Ruginire
Putrezire
Alterare
poarta de fier
acoperişul de lemn
lacătul
merele
prăjiturile
frunzele
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3 AFLĂ!
Materia de pe Pământ este în continuă transformare.
Materialele se transformă, adică îşi modifică proprietăţile şi devin substanţe cu alcătuire diferită şi
însuşiri noi.
Unele transformări sunt reversibile, altele sunt ireversibile.
Ruginirea este o transformare a obiectelor din fier.
Rugina este o substanţă nouă care se formează atunci când
fierul este atacat de umezeală şi de oxigenul din aer. Ea este
dăunătoare, deoarece deteriorează obiectele. Poate fi prevenită dacă obiectele din fier sunt protejate cu un strat de vopsea, unse cu grăsime sau păstrate în locuri uscate, ferite de
umezeală.
Unele materiale ard atunci când sunt încălzite suficient, în prezenţa oxigenului.
Arderea este o transformare ireversibilă şi formează substanţe noi. Când lemnul arde, se transformă
în cenuşă şi gaze toxice.

Prin încălzire, unele alimente se coc, adică suferă o transformare ireversibilă prin
care capătă noi proprietăţi.
Coacerea face ca alimentele să poată fi
consumate, adică să devină comestibile.

Alimentele păstrate sau transportate
în condiţii necorespunzătoare se
alterează și devin
periculoase pentru
sănătate.
Alterarea alimentelor
are loc sub acțiunea unor viețuitoare foarte mici,
numite microorganisme.

Frunzele și fructele căzute pe sol sau corpurile animalelor moarte sunt descompuse printr-un
proces numit putrezire. Putrezirea are loc sub acțiunea altor microorganisme.
Prin acest proces, materia conținută în plantele și animalele moarte intră din nou în sol și va fi folosită
ca hrană de către plante.
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4 SUB LUPĂ!

Microorganisme folositoare

Există mii de tipuri de microorganisme și multe dintre
ele ne sunt foarte folositoare. Astfel, diferite microorganisme sunt implicate în obținerea unor alimente pe care omenirea le consumă de mii de ani. Drojdia de bere face aluatul
de pâine să dospească (să crească), rezultând astfel pâinea
pufoasă care ne place atât de mult.
Alte microorganisme ajută la obținerea verzei murate, a
borșului, a oțetului, a brânzei și a iaurtului, a berii și a altor
produse consumate de oameni.

5 APLICĂ!

1. Asociază corect informaţiile:

Aluatul devine pâine prin
putrezire

Lemnul devine cenuşă prin
ardere

Frunzele se descompun prin
coacere

2. Reţetă de cornuri cu gem:
Se unge cu ulei o tavă de metal, uscată, curată, fără urme maronii.
Se amestecă drojdia cu laptele călduţ şi cu făina, apoi se lasă la dospit. Aluatul se întinde, se unge cu
gem, se modelează şi se aşază în tavă. Se lasă la cuptor pentru aproximativ 30 de minute. Se scot cornurile
și se consumă proaspete.
Dacă le uiţi câteva zile, se vor acoperi cu un strat verzui şi nu vor mai fi bune de mâncat.
Descoperă, în reţeta de mai sus, minimum două transformări ale materiei şi explică-le.

durata în ani

3. Știm că, aruncate la întâmplare în mediul înconjurător, o sacoşă
de hârtie se descompune în 5 luni, iar o cutie de lapte, în 5 ani. În graficul alăturat vei găsi informaţii despre durata aproximativă de descompunere a altor deşeuri:
(
= 100 de ani)

Prezentare
Caută informaţii despre tehnica olăritului şi transformările
prin care trece lutul în procesul
de fabricare a vaselor. Realizează un material video.
Focul – reguli pentru prevenirea incendiilor

Dezbatere
doză de aluminiu

sacoșă de plastic

șervețele umede

cutii de plastic

deșeuri
A. Pe baza informaţiilor de mai sus, scrie un text prin care să promovezi colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora.
B. Realizaţi, în grup, afişe de promovare a acestor acţiuni.

Arderea: folositoare sau periculoasă?
Arderea este un proces foarte
des întâlnit. Identifică situații în
care arderea este utilă și situații
în care este periculoasă.
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RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

PLUTIRE

TRANSFORMĂRI ALE CORPURILOR

O cărămidă are masa mai
La brutărie este foarte important procesul de …… a pâinii, fără de
mare decât un burete de aceeași
care aceasta n-ar fi comestibilă.
mărime. Particulele de cărămidă
sunt mai grele și mai apropiate
O pânză lăsată pe o sursă de încălzire puternică suferă o …… ireverunele față de altele decât cele de sibilă, fiind supusă unui proces de …… .
burete, așadar cărămida are ……
Pe tabla de fier cu care este
mai mare decât buretele.
acoperită casa bunicilor au apăLemnul plutește fiindcă are rut pete maronii, semn că a fost
densitatea mai …… decât a lichi- afectată de …… .
Gardul lor vechi de lemn este
dului.
aproape dărâmat, deoarece a intervenit procesul de …… .
Frigiderul împiedică procesul
de …… a alimentelor, deoarece
păstrează o temperatură care nu
permite dezvoltarea unor ……
periculoase pentru sănătate.

Șuruburile de …… s-au …… în
apă, pentru că densitatea lor este
mai …… decât a apei.
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Apa este un corp fără ……,
……, …… . Un cub de gheață este
apă în stare ……, iar aburul este
apă în stare …… . În stare lichidă,
apa are capacitatea de a …… unele corpuri solide, precum sarea
sau zahărul. De asemenea, multe
corpuri …… pe apă. Forța apei
permite funcționarea unor ……
pentru producerea energiei electrice.

AMESTECURI
Zahărul este …… în apă, adică se dizolvă,
iar nisipul este …… în apă. Punând zahăr în
apă și nisip în apă, în cele două cazuri obținem câte un …… .
În apă ……, zahărul se va dizolva mai
repede decât în apă rece.
Sarea fină se va dizolva mai …… în apă decât sarea grunjoasă.
Pot obține din nou sare din soluția de apă cu sare dacă aștept până
când apa se …… .
Dacă nu am niciun alt obiect la îndemână și vreau să recuperez
mărgelele din borcanul cu apă, trebuie să folosesc operația de …… .
Am nevoie de …… ca să separ
mălaiul turnat în apă, deoarece în
acest caz, este utilă operația de
…… .
Am un amestec de bile de fier
și bile de aluminiu de aceeași mărime. Le pot separa cu ajutorul
unui ……, deoarece bilele de fier
sunt atrase de acesta, dar nu și bilele de aluminiu.
Oxigenul este esențial pentru
respirația tuturor animalelor.
Pentru ca peștii să poată
respira, în apă trebuie existe ……
dizolvat.

LISTĂ DE CUVINTE
amestec
alterare
ardere
coacere
culoare
decantare
densitatea
dizolva
evaporă
fier
fierbinte
filtrare
filtru
gazoasă
gust
hidrocentrale
insolubil
magnet
mare
mică
microorganisme
miros
oxigen
plutesc
putrezire
repede
ruginire
scufundat
solidă
solubil
transformare

Materia de pe Pământ este în continuă transformare. Unele transformări sunt reversibile,
altele ireversibile. Acest circuit al materiei asigură existența continuă a vieții pe Pământ.
Apa este cea mai importantă resursă naturală a Pământului; fără ea, viaţa nu ar fi
posibilă. Datorită proprietăţilor sale, apa are numeroase utilizări și a jucat mereu un rol
deosebit de important în dezvoltarea civilizației umane.
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Timp de lucru: 50 de minute

La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

Dis-de-dimineaţă, copiii au plecat
către Sfinx, în Munţii Bucegi. Au mers cu
telecabina până la Cabana Babele.
Aici, s-au oprit să bea un ceai cald.
Aburul aromat ce se ridica din căni le-a
amintit de mireasma fragilor și a zmeurei.
Cineva tocmai scosese din cuptor o tavă
cu mere şi cartofi. Au fost delicioşi!
Mai departe, au pornit pe jos. Roua
de pe iarbă strălucea în lumina soarelui
şi le uda ghetele. Se întrebau dacă sus, pe
Vârful Omu, vor vedea zăpadă.
Au făcut un nou popas și, până la masa
de prânz, au discutat pe o pajişte. Aveau
de lămurit mai multe probleme.

1 Identifică, în text, trei cuvinte care ilustrează stările de agregare ale apei.
stare gazoasă: ……;
stare solidă: ……;
stare lichidă: ……. .

2 Adinei i-au plăcut cartofii scoși din cuptor.

Vrea să afle:
a. Prin ce transformare au trecut cartofii?
b. Ce tip de transformare este?
c. De ce era necesară această transformare?

3 Iulia vrea să afle informații despre caracteristicile corpurilor.

Uneşte informaţiile din cele două coloane, pentru a obţine enunţuri corecte:
Un corp pluteşte

Un corp nu pluteşte

dacă are densitatea mai mare decât a lichidului în care este scufundat.
dacă temperatura lichidului crește.
dacă are densitatea mai mică decât a lichidului în care este scufundat.

Un corp se dizolvă
mai repede într-un lichid
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dacă temperature lichidului scade

4

A. Iulia a amestecat două lichide.
Care crezi că a fost amestecul său?
a. piper cu apă;
b. ulei cu oţet;
c. praf de copt cu zeamă de lămâie.

B. Apa minerală din paharul lui
Mircea este un amestec de:
a. lichid și gaz;
b. lichid și lichid;
c. solid și gaz.

C. La masă, Adina a pus sare în supă.
Sarea este un corp:
a. solubil;
b. insolubil;
c. fără gust.

5

Valentin îi întreabă pe colegi cum poate separa corpurile din diferite amestecuri.
Ajută-l să completeze corect răspunsurile colegilor.

?
Valentin

???

evaporarea

Mircea: Pentru a separa nisipul de apă folosim…

filtrarea
Adina: Pentru a separa apa de boabele de orez folosim…

decantarea

Iulia: Pentru a separa sarea de apă folosim…

dizolvarea

Au plecat mai departe, însoțiți de ghid. Au văzut multe indicatoare și chiar o cabană, iar ghidul
le-a povestit din experiența sa de pe munte.

6 Completează spaţiile cu transformările care s-au produs asupra corpurilor.
Indicatoarele de fier trebuie înlocuite, deoarece au …… sub acţiunea umezelii. După incendiu, cabana
a fost reconstruită, fiindcă era din lemn şi a …… . Nu a mai fost făcută în întregime din lemn din cauză că
vântul, ploaia şi zăpada ar putea grăbi …… acestuia. În excursie e util să ai alimente care nu se …… uşor,
deoarece te poţi îmbolnăvi.

7 Într-o cutie cu mărgele negre s-au amestecat câteva bile de fier identice cu mărgelele.
sită
magnet
hârtie de filtru

Folosește un singur obiect din lista alăturată pentru a le separa.
Motivează alegerea şi explică modul în care ai procedat.
Cum te autoevaluezi?
CALIFICATIV

Cifrele albastre reprezintă numărul de răspunsuri
corecte necesare pentru obținerea calificativului.

FB
B
S

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

4
3
2

3
2
1
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Proiect: Teatru de umbre
Vei fi actor, cu un altfel de rol. Umbrele
create de tine vor fi parte a celui mai
interesant spectacol al clasei voastre.
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Lecția 1

Transfer de căldură

Una dintre proprietățile metalelor este aceea de a fi bune conducătoare
de căldură. Pentru măsurarea temperaturii se utilizează termometrul.

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: două căni,
apă caldă, cuburi de gheață, termometru de
baie.
Cum procedezi? Umple una dintre căni cu
apă caldă de la robinet. Umple cealaltă cană
cu cuburi de gheață. Introdu termometrul,
pe rând, în fiecare cană și citește valorile indicate de acesta. Lasă termometrul pe masă,
timp de 10 minute. Citește valoarea indicată.
Ce observi?
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: o cană de
metal, apă caldă, apă rece, un castron, două
termometre de baie.
Cum procedezi? Umple cana cu apă caldă.
Așaz-o în castron. Toarnă apă rece în castron
până la marginea de sus a cănii. Așază un
termometru în cană și altul în apa din castron.
a

b

INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: o cană de
metal, o cană de porțelan cu același volum,
apă caldă, apă rece, un castron, două
termometre de baie.
Cum procedezi? Umple cana de metal cu
apă caldă. Așaz-o în castron. Toarnă apă rece
în castron până la marginea de sus a cănii.
Așază un termometru în cană și altul în apa
din castron.
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Completează tabelul în Jurnalul de științe.
Corp
Temperatura
apa caldă
gheața
aerul din cameră
Notează temperaturile indicate de cele două termometre. Așteaptă 20 de minute. Citește din nou valorile
indicate de termometre. Ce observi?
Completează tabelul din Jurnalul de științe.
Corpul
Temperatura
Temperatura
studiat
inițială
după 20 de minute
apa din cană
apa din castron
c

Notează timpul scurs până când temperatura apei din
cană devine egală cu cea a apei din castron.
Repetă experimentul folosind cana de porțelan în locul
celei de metal. Ce observi?
Completează tabelul din Jurnalul de științe.
Materialul
Cât timp a trecut până la
studiat
egalizarea temperaturilor?
cană de metal
cană de porțelan

Energie – surse și efecte • Transferul de căldură între obiecte. Materiale conductoare și izolatoare de căldură

3 AFLĂ!
Orice corp este compus din particule. Aceste particule se află în continuă mişcare.
Cu cât particulele se mişcă mai repede, cu atât acel corp are o energie termică mai mare. În acest
caz, corpul este mai cald. Spunem despre el că are temperatura mai ridicată.
Cu cât particulele se mişcă mai încet, cu atât acel corp are o energie termică mai mică. În acest caz,
corpul este mai rece. Spunem despre el că are temperatura mai scăzută.
Temperatura este o măsură a energiei termice a unui corp.
Când corpuri cu temperaturi diferite sunt puse în contact, are loc un transfer de energie termică
(căldură) între ele. Temperaturile corpurilor tind să se egalizeze: corpul cu temperatură mai ridicată
cedează căldură (se răcește), iar corpul cu temperatură mai scăzută primește căldură (se încălzește).
corp cu temperatură mai ridicată
(mai cald)

transfer de energie

cedează căldură

corp cu temperatură mai scăzută
(mai rece)
primește căldură

Materialele care permit un transfer rapid de căldură se numesc bune conducătoare de căldură.
Materialele care nu permit transferul rapid de căldură se numesc izolatoare termice.

4 SUB LUPĂ!

Utilizări ale transferului de căldură
Materiale bune conducătoare de căldură

Vasele de metal transmit
căldura focului la alimentele
pe care le conțin.

Cum funcționează un
calorifer?
Iarna, în calorifere este
introdusă apă fierbinte.
Caloriferul este construit
din metal și transmite în
cameră căldura preluată de
la apă.

Materiale izolatoare
Animalele folosesc proprietatea aerului de a fi un bun izolator pentru
a-și păstra căldura corpului. Blana mamiferelor și penele păsărilor rețin aer.
Oamenii folosesc și ei această proprietate a aerului. Ei utilizează haine
căptușite cu blană sau materiale sintetice care imită blana, plăpumi umplute
cu puf sau lână etc.
Pereții clădirilor sunt izolați cu materiale precum polistirenul sau vata minerală. Ele nu permit căldurii din
locuință să iasă prin pereți, iarna, iar vara nu lasă căldura
de afară să pătrundă în locuință.
Ferestrele termopan sunt construite din două geamuri între care există un strat de aer, cu rol izolator.
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5 APLICĂ!

Hai să le facem
o surpriză colegilor!
Să le ducem înghețată!

6

Dar cum facem
să păstrăm înghețatele
fără a se topi?

INVESTIGAȚIE

Activitate pe echipe
Aveți nevoie de: 5 pahare identice cu înghețată, aduse într-o cutie frigorifică, 5 cutii identice din
carton, termometru, diferite materiale pentru umplerea cutiilor (nisip, bucăți de polistiren, pietriș,
folie cu bule de aer).
Cum procedați? Măsurați temperatura înghețatei imediat ce ați scos-o din cutia frigorifică. Notați
valoarea indicată de termometru.
Puneți câte un pahar cu înghețată în fiecare cutie. În primele patru cutii, puneți în jurul paharului
cu înghețată câte unul dintre materialele de mai sus. În cea de-a cincea cutie, puneți doar paharul cu
înghețată. Închideți cutiile. După 30 de minute, deschideți cutiile și măsurați temperatura înghețatei din
fiecare pahar. Notați valorile.
Completați tabelul din Jurnalul de științe.
Paharul
de înghețată
pahar 1
pahar 2
pahar 3
pahar 4
pahar 5

Materialul
din jurul paharului

Temperatura inițială

Temperatura
după 30 de minute

Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite.
Înghețata se topește atunci când se …… . Pentru a împiedica înghețata să se topească prea repede,
în jurul paharelor trebuie puse materiale …… . Acestea împiedică transferul rapid de …… de la
aerul din cameră la înghețată. În urma experimentului, s-a constatat că materialul cu cele mai bune
proprietăți izolatoare este ……, iar cele mai slabe proprietăți izolatoare le are …… .
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INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: două cuburi de gheață, folie de aluminiu, o foaie de hârtie.
Cum procedezi? Învelește un cub de gheață în folie de aluminiu și pe celălalt în hârtie. Ce observi?
Care dintre cele două cuburi de gheață ți se pare mai rece?
Explică de ce iarna un obiect din metal pare mai rece decât unul de lemn.

1. Completați spațiile libere cu noțiunile potrivite.
Polistirenul este folosit pentru a transporta produse congelate, deoarece este un bun …… .
O linguriță de aluminiu introdusă într-o cană cu ceai fierbinte se va ……, deoarece metalul este
un bun …… . În acest caz are loc un …… de căldură de la lichidul cu temperatură mai …… către
metalul cu temperatură mai …… .
2. Pinguinii imperiali trăiesc în Antarctica, unde temperaturile sunt
foarte scăzute. Ca urmare, modul lor de înmulțire presupune adaptări
speciale. Aceste păsări nu construiesc cuiburi. Femela depune un ou
care este luat imediat în grijă de către mascul. Acesta clocește oul ținându-l pe partea superioară a labelor picioarelor, acoperit cu o cută
a pielii. În primele zile de viață, puii sunt protejați în același mod de
către tații lor.
Pentru a-și păstra temperatura corpului, pinguinii formează o grămadă strânsă, în care păsările își schimbă locurile la anumite intervale:
cele care stăteau la mijlocul grămezii vin la margine, iar cele care au
stat o vreme la margine intră la mijloc.

Răspunde la întrebările de mai jos, folosind ceea ce ai învățat despre
transferul de căldură, precum și informații din lecțiile anterioare:
De ce masculul trebuie să preia imediat oul depus de femelă?
Ce s-ar întâmpla cu oul de pinguin dacă ar fi depus pe solul înghețat din Antarctica?
De ce puii, în primele zile de viață, trebuie să fie ținuți pe picioarele taților lor și acoperiți cu o cută a pielii acestora?
De ce, atunci când stau grămadă, pinguinii care au stat o vreme la
margine intră la mijloc?
De ce crezi că puii de pinguin au corpul acoperit cu un înveliș
pufos?

Prezentare
um își mențin temperaC
tura corpului animalele din
zonele reci?
Caută informații utilizând diverse surse și realizează un afiș.
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Lecția 2

Circuitul electric simplu. Curentul electric

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

La ce folosești electricitatea?
Oare cum funcționează lanterna?

Să investigăm!

INVESTIGAȚIE Ai nevoie de: o lanternă funcțională.
Analizează părțile componente ale lanternei.
Explică modul în care funcționează lanterna.
Descoperă în ce condiţii nu luminează becul lanternei.

circuit electric simplu

3 AFLĂ!

INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de:
o baterie, două fire (cabluri)
electrice izolate, un bec de
lanternă.
Cum procedezi?
Leagă componentele ca în
imaginea alăturată. Dacă becul
luminează înseamnă că ai realizat
un circuit electric.
Taie unul dintre fire în două și
depărtează cele două capete.
Ce observi?

Electricitatea este o formă de energie. Folosim electricitatea sub formă de curent electric, pentru
a pune în funcțiune aparatele electrice.
Drumul închis pe care îl parcurge curentul electric de la baterie (sursă) către bec (consumator) și
înapoi prin firele (cablurile) de legătură se numește circuit electric simplu.
INVESTIGAȚIE

Ai nevoie de: circuitul electric realizat mai sus, cui, scobitoare, pai biodegradabil, folie de

aluminiu, foarfecă.
Cum procedezi? Taie unul dintre cele două fire şi depărtează capetele. Ce se află între capete?
Pune pe rând, între capetele firelor, obiectele din tabel. Ce observi?
Completează tabelul din Jurnalul de știinţe.
Ce se întâmplă?
Obiect introdus
în circuitul electric Becul luminează. Becul nu luminează.
cui metalic
scobitoare
pai biodegradabil
folie de aluminiu
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Materialele care permit trecerea curentului electric sunt bune conducătoare de electricitate.
Această proprietate este întâlnită la metale, dar și apa de la robinet este un bun conducător de
electricitate. Un material care nu permite trecerea curentului electric se numește izolator. Cauciucul,
lemnul, sticla, plasticul au proprietăți izolatoare, dar și aerul este un izolator electric.
ACTIVITATE

Observă ilustrația de mai jos.
Identifică sursa de energie electrică folosită de
obiectele din tabelul alăturat.
Completează tabelul adăugând și alte obiecte
care funcționează cu energie electrică.

Obiect

Sursă de curent electric
priză
baterie

calculator
ceas de perete
imprimantă
lanternă
tabletă

O baterie este o sursă limitată de energie electrică. Atunci când se consumă, unele baterii pot fi reîncărcate folosind o altă sursă de energie electrică.
În viața de zi cu zi, utilizăm energia electrică provenită de la prizele aflate în clădiri.
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4 SUB LUPĂ!

Drumul curentului electric

Curentul electric este produs în centrale electrice (hidrocentrale, termocentrale). El este transportat
prin cabluri electrice.
Curentul electric care ajunge în fiecare clădire (locuinţă, şcoală, spital etc.) este folosit pentru
funcţionarea aparatelor electrice şi pentru iluminat. În interiorul locuinţelor, curentul circulă prin
instalaţia electrică formată din cabluri electrice, întrerupătoare şi prize. Cantitatea de curent electric
folosită de fiecare locuinţă este întregistrată de un aparat numit contor electric.
Pe baza informațiilor înregistrate de acesta, se calculează și se plătește consumul de energie electrică.
Privește imaginea și spune care sunt
aparatele care folosesc curent electric.

centrală
electrică
stâlpi
electrici

cabluri
electrice

Apa este bună
conducătoare
de electricitate?
Ce interesant!

Niciodată nu te juca
la prize și nu pune mâna
acolo unde vezi semnele
următoare!

!
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Dar știi că și
corpul uman este
bun conducător
de electricitate?

Nu atinge niciodată cu mâinile ude un aparat electric
aflat în funcțiune, o priză sau un întrerupător!
Te poți electrocuta (curenta)!

5 APLICĂ!

1. Cum ar fi viaţa fără curent electric?
2. Ce mijloace de transport folosesc curent electric?

3. Scrie un text scurt despre surse alternative de producere a
energiei electrice, mai prietenoase cu natura.
4. Evenimentul Ora Pamântului are loc, în fiecare an, în toată
lumea, în ultima sâmbătă a lunii martie, între orele 20:30 și 21:30.
Află mesajul acestui eveniment. Participă și tu!
5. Cu ce se ocupă un electrician? Invitați un electrician la școală,
pentru a vă vorbi despre profesia lui.
6. Şurubelniţele şi cleştii folosiţi de electricieni sunt din metal,
dar au mânerele îmbrăcate în plastic sau cauciuc. Explică de ce.
7. Realizează o căsuţă sau o altă jucărie şi lumineaz-o utilizând un
circuit electric cu baterie.
8. Proiect practic
Câtă energie electrică consumă familia ta într-o săptămână?
Cere ajutorul unui membru al
familiei pentru a citi contorul din
locuința ta.
Completează tabelul.
Cât arată
Cât arată
contorul
contorul
în prima zi? după șapte zile?
a. Calculează câtă energie a consumat familia ta, făcând diferența
numerelor de pe cele două coloane. Compară rezultatele obținute de
tine cu cele notate de colegii tăi.
b. Cum putem reduce consumul de curent electric la şcoală?
c. Cum putem reduce consumul de curent electric acasă?

9. F olosești eficient energia?
Alege răspunsul care ți se potrivește, pentru fiecare situație.
Stingi lumina când părăsești
o cameră? Da/Nu
Închizi computerul dacă nu
îl folosești o perioadă de timp?
Da/Nu
Lași deschisă puțin ușa frigiderului? Da/Nu
Folosești becuri ecologice?
Da/Nu
Dacă ai răspuns DA:
• la mai mult de două întrebări, folosești eficient energia
electrică. Felicitări!
• la mai puțin de două întrebări, trebuie să-ți schimbi
comportamentul!

Prezentare
Pe fiecare aparat electrocasnic este lipită o etichetă care
indică, prin culori, săgeţi și litere ale alfabetului, informaţii
referitoare la consumul de energie.
În funcţie de consumul de energie, există mai multe clase
energetice: clasa A indică un consum mic de energie electrică,
clasele B şi C, un consum mediu, iar clasa D, un consum ridicat
de energie electrică.
Ce fel de aparate ar trebui să cumperi?
Află informații despre consumul de energie al aparatelor
electrocasnice din locuința ta. Realizează o prezentare.

A+
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Lecția 3

Lumina. Fenomene legate de lumină
Lumina este o formă de energie. Soarele, fulgerele, unele animale sunt surse
naturale de lumină. Becul electric, flacăra unei lumânări sunt surse artificiale de
lumină (create de om).

1

AMINTEȘTE-ȚI!

2

OBSERVĂ ȘI DESCOPERĂ!

INVESTIGAȚIE Ce corpuri lasă lumina să treacă? Ai nevoie de: o veioză, hârtie de calc, plăci din diferite
materiale (lemn, carton, sticlă, metal).
Cum procedezi? Aprinde becul veiozei şi aşază-te astfel încât becul să se afle la nivelul ochilor tăi.
Ţine în faţa ochilor, pe rând, plăcile de lemn, carton, sticlă, metal, apoi foaia de hârtie de calc.
Ce observi? Completează tabelul în Jurnalul de ştiinţe.

Corpul studiat
lemn
carton
sticlă
metal
hârtie de calc

Poţi vedea becul?

3 AFLĂ!
Corpurile care permit trecerea luminii prin ele se numesc corpuri transparente. Corpurile care nu
lasă lumina să treacă prin ele sunt numite corpuri opace. Există şi corpuri care lasă să treacă lumina
într-o oarecare măsură, dar nu putem vedea clar prin ele. Acestea se numesc corpuri translucide.
INVESTIGAȚIE Ce este umbra? Ai nevoie de: trei coli albe de hârtie, o cutie de carton, o lanternă.
Cum procedezi? Aşază foile pe o masă, Aşază cutia pe prima foaie şi lumineaz-o cu lanterna din stângajos. Repetă acţiunea aşezând cutia pe a doua foaie şi luminând-o de sus în jos, apoi pe a treia foaie şi
luminând-o din dreapta-sus. Trasează conturul a ceea ce se formează pe foaie, de fiecare dată.
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INVESTIGAȚIE Cât de mare este umbra?
Ai nevoie de: lanternă, plastilină, un pătrat din carton cu latura de 5 cm, o bucată de sârmă, o coală mare
de hârtie albă.
Cum procedezi? Realizează o instalaţie precum cea din ilustraţia de mai jos. Instalaţia cuprinde următoarele
elemente: sursa de lumină (în acest caz, lanternă), obiectul studiat (pătratul de carton), ecranul (suprafaţa
pe care se proiectează umbra, în acest caz coala de carton alb).

A. Ce se întâmplă cu umbra atunci când se
schimbă distanţa dintre sursa de lumină şi obiect?
Aşază sursa de lumină (lanterna) la 30 cm de
obiect (pătratul de carton) şi măsoară lăţimea
umbrei. Repetă măsurarea umbrei, aşezând sursa de
lumină la 40 cm şi apoi la 50 cm depărtare de obiect.
Ce observi? Notează rezultatele într-un tabel.

B. Ce se întâmplă cu umbra atunci când se
schimbă distanţa dintre obiect şi ecran?
Aşază obiectul (pătratul de carton) la
10 cm de ecran şi măsoară lăţimea umbrei.
Repetă măsurarea umbrei, aşezând obiectul
la 20 cm şi apoi la 30 cm depărtare de ecran.
Ce observi? Notează rezultatele într-un tabel.

Completează spaţiile libere cu noţiunile potrivite.
Mărimea umbrei depinde de distanţa dintre sursa de lumină şi obiect şi distanţa dintre obiect
şi suprafaţa pe care apare umbra. Cu cât obiectul este mai aproape de ecran, cu atât umbra este
mai …… . Cu cât sursa de lumină este mai …… de obiect, cu atât umbra este mai …… .
AFLĂ!
Dacă în calea luminii este aşezat un corp opac, în spatele corpului se va forma o zonă întunecată,
numită umbră.
Poziția, forma și mărimea umbrei diferă în funcție de poziția sursei de lumină față de corpul
respectiv.
Mărimea umbrei depinde, de asemenea, de distanţa dintre obiect şi sursa de lumină şi de distanța
dintre obiect şi suprafaţa pe care apare umbra.
Activitate. Alege un copac şi urmăreşte-i
umbra de-a lungul unei zile. Notează ora la care
ai făcut observaţiile şi descrie umbra (poziţie,
mărime etc).
De ce crezi că poziţia şi mărimea umbrei variază
de-a lungul zilei?
Folosind această informație, ai putea construi
un instrument pentru măsurarea timpului?
Ce obiecte ai putea utiliza în locul unui copac?
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UNITATEA

6

ENERGIE – SURSE ȘI EFECTE

AFLĂ!
Lumina interacționează cu toate corpurile din jurul nostru în diferite moduri.
Aceste interacțiuni produc diferite efecte. Un asemenea efect este culoarea.
Când lumina ajunge la un corp, acesta absoarbe (reţine) o parte şi reflectă (trimite înapoi)
o altă parte din lumina care cade asupra lui. Lumina pe care o reflectă acel corp ne ajută să îl vedem
în anumite culori.
Unele corpuri reflectă toată lumina primită şi atunci le vedem albe.
Alte corpuri absorb toată lumina primită şi le vedem negre.

Cu cât un
corp reflectă
mai mult
lumina, cu
atât el este
mai vizibil!
Pe care dintre cei doi copii îl observă mai ușor șoferul mașinii?
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Lumină • Surse de lumină. Fenomene comune care implică lumina (umbra, curcubeul, culorile, vizibilitatea corpurilor)

Lumina Soarelui este un amestec de mai multe tipuri de lumină, pe care noi le percepem drept culori.
Toate corpurile pe care le vedem colorate absorb şi reflectă în măsuri diferite aceste tipuri de lumină
colorată. De exemplu, vedem o frunză ca fiind verde, deoarece ea reflectă lumina de culoare verde și
absoarbe lumina de alte culori.
Când lumina Soarelui trece prin anumite corpuri transparente, ea este descompusă în culorile componente. Un exemplu de astfel de fenomen este curcubeul. El se formează atunci când lumina Soarelui
trece prin picăturile de apă (corpuri transparente) şi este descompusă în lumină de diferite culori.

4 SUB LUPĂ!

Lumină și culoare

A. Câte culori are curcubeul?

Deși se spune că în curcubeu ar exista 7 culori, de fapt
ele nu sunt ușor de recunoscut și numărat.
Oamenii de știință sunt de părere că, de fapt,
curcubeul cuprinde o serie continuă de diferite culori,
de la roșu până la violet. Ele nu sunt bine delimitate una
de alta, ci par să se suprapună și să se întrepătrundă.
Curcubeul conține o mulțime de nuanțe ale acestor
culori.

Când e întuneric, obiectele par
lipsite de culoare!

Dar când e lumină,
vedem totul în culori!
B. Lumea în culori
Felul în care oamenii percep culorile este legat de
alcătuirea ochiului uman.
Ca urmare a alcătuirii diferite a ochilor, nu toate
vieţuitoarele văd lumea în aceleaşi culori ca şi
oamenii. O floare, de exemplu, este văzută în culori
diferite de către un om, o albină sau un cal.

5 APLICĂ!
1. De ce apar mai multe
umbre în jurul patinatorilor?
2. Alcătuiește un tabel cu
surse de lumină naturale și
surse de lumină artificiale.
3. Scrie câte cinci exemple
de corpuri transparente și
opace.
4. Realizează, pe o hârtie
pliată, o bandă desenată cu
umbre ale unor animale.

Prezentare
 esenează profilul unui coleg,
D
folosind metoda prezentată
în ilustrație.
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UNITATEA

6

RECAPITULARE
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

ELECTRICITATE

CĂLDURĂ
Dacă mama are mâna caldă şi ţine mâna rece a
copilului, atunci căldura se …… şi mânuţa se …… .

În orice locuinţă e nevoie de ……, atunci când
afară e întuneric. Pentru a fi casa iluminată, trebuie
realizate …… electrice. De la priză, curentul electric
circulă prin …… de legătură până la …… și diferite
aparate electrice. Fiecare om ştie cât curent electric
a consumat în locuinţă dacă se uită la …… .
Orice cablu al unui aparat electric este acoperit
cu un material ……, deoarece sârmele sunt bune
…… de electricitate şi pun viaţa în pericol. Doar
astfel asigurat, cablul poate fi pus în ……, pentru a
face aparatul să funcţioneze.

Pentru a se dezvolta în ou, embrionul de pasăre
are nevoie de …… . Păsările adulte încălzesc ouăle
cu propriul lor corp. Această activitate se numește
…… . În acest timp, are loc un transfer de căldură
de la corpul …… adulte la …… .

Andrei are o maşinuţă cu telecomandă care
nu merge, deoarece din circuitul ei lipseşte sursa,
adică o …… .

Uneori, când ne îmbolnăvim, …… corpului creşte şi o măsurăm cu ajutorul unui …… .
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LUMINĂ
O carte este un corp ……,
deoarece nu lasă lumina să
treacă prin ea, iar geamul este
……, pentru că lumina pătrunde prin el.
Dacă se află între o sursă
de lumină şi un perete, cartea
va avea o …… .

LISTĂ DE CUVINTE
absoarbe
artificială
baterie
becuri
căldură
circuite
clocit
conducătoare
contor
fire
izolator
încălzeşte
lumină
naturală
opac
ouă
păsării
priză
reflectă
temperatura

Soarele este o sursă …… de lumină, în timp ce o lumânare este o
sursă …… de lumină.
Un corp pe care îl vedem alb …… toate razele de lumină, iar un
corp pe care îl vedem negru …… toată lumina.

termometru
transferă
transparent
umbră

Lumina, căldura, electricitatea sunt forme de energie. Ele există în natură și sunt esențiale pentru viață.
Dar omul a inventat, de-a lungul timpului, și moduri noi de producere și utilizare a
diferitelor forme de energie. Descoperirea focului, ca sursă de lumină și căldură, a fost extraordinar de importantă pentru progresul omenirii. Mult mai recent, oamenii au descoperit
cum pot produce și utiliza electricitatea, iar azi civilizația umană depinde foarte mult de
această formă de energie.
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UNITATEA

6

TEST

Timp de lucru: 50 de minute

La finalul unității de învățare, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

E o zi cu soare, iar copiii clasei a IV-a aşteaptă nerăbdători să ajungă la spectacolul „Misterele scenei”.
În sală e cald și toate becurile sunt aprinse, totul e luminat, în afară de scenă. Spectatorii își caută
locurile. Luminile se sting şi se aprinde un reflector în spatele cortinei. Se vede o umbră cu pălărie. Umbra
pare a unui uriaş. Face câţiva paşi, apoi dispare!
Cortina se trage şi apare un prezentator scund şi zâmbitor. Are baston şi pălărie. În vârful
bastonului său se aprinde şi se stinge un bec, iar în palmă i se zăreşte o baterie. Pe pălărie are un licurici.
Se aud aplauze.

1 Găseşte în text trei surse de lumină şi precizează felul lor.
2 Descrie modul în care funcţionează un circuit electric simplu, menționând cele trei componente obli-

gatorii ale acestuia. Astfel, vei ști de ce luminează becul din vârful bastonului pe care îl avea prezentatorul.

3 Mircea vrea să afle:

a. A cui era umbra? b. Cum s-a format umbra? c. De ce umbra părea a unui uriaș?

4 Asociază corespunzător noțiunile din cele două coloane, pentru a oferi informații corecte copiilor de
la spectacol.
permite razelor de lumină să treacă prin el.
Un corp opac
Un corp transparent
Un corp translucid
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permite doar unei părți a luminii să treacă prin el.
blochează toate razele de lumină.
reprezintă sursă naturală de lumină.

5

Alege răspunsurile corecte.
A. Pentru a afla cât curent electric se consumă la fiecare spectacol,
trebuie să ne uităm la înregistrarea:
a. prizei;
b. contorului electric;
c. întrerupătorului.

B. Lumina și căldura sunt:
a. stări de agregare;
b. transformări ale corpului;
c. forme de energie.

C. T
 emperatura din sala de spectacol poate fi măsurată cu ajutorul:
a. termometrului;
b. cântarului;
c. contorului electric.

6

Mircea trebuie să întocmească o listă cu corpuri care conduc
curentul electric. În lista lui s-au strecurat trei greșeli.
Ajută-l să corecteze lista. Taie cele trei materiale care nu au
această proprietate.

cauciuc, apă, lemn,
fier, plastic,
corpul uman

Spectacolul a fost interactiv. Copiii au participat la desfășurarea lui. Li s-au pus multe întrebări şi
au găsit soluţii pentru fiecare situaţie creată. Chiar şi actorii au fost uimiţi de isteţimea lor.

7 Valentin vrea să afle informații despre culoarea corpurilor. Unește informațiile din cele două coloane
pentru a obține enunțuri corecte.

Vedem un corp alb
Vedem un corp negru

absoarbe toată lumina.
absoarbe o parte din lumină şi reflectă o altă parte.

dacă acesta

reflectă toată lumina.

Vedem un corp colorat

permite razelor de lumină să treacă prin el.

8 Completează spaţiile cu informaţiile corespun-

zătoare despre căldură:

Pentru a răci ceaiul dintr-o cană, aşezi cana
într-un vas cu apă ……, deoarece căldura se …… .
Astfel, după un timp, vei putea bea ceaiul, dar vei
avea şi apă …… deoarece temperaturile celor două
corpuri au devenit …… .
Dacă vrei să coci un cartof la focul de tabără
şi foloseşti un instrument lung de fier, trebuie să te
asiguri că are mâner de lemn, deoarece fierul e ……
de căldură, iar lemnul e …… şi îţi protejează mâna.
Cum te autoevaluezi?
CALIFICATIV

Cifrele albastre reprezintă numărul
de răspunsuri corecte necesare pentru
obținerea calificativului.

FB
B
S

ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

5-6
3-4
2
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RECAPITULARE FINALĂ
Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.
LISTĂ DE CUVINTE
rotaţie, revoluţie, axei, embrionul, ou, adaptări,
hrănire, sănătății, fosile, apa, lumină, căldură,
energie, rezervaţii naturale
Mişcările de …… şi de …… ale planetei au loc
în același timp. Mișcarea de rotație (în jurul axei)
durează aproximativ 24 de ore; datorită ei, există
zile şi nopţi, diferenţe de temperatură între zi și
noapte, diferenţe de oră între ţările lumii. Ca urmare
a înclinării …… , în timpul mișcării de revoluţie,
pe Pământ se produc schimbări în natură, adică
anotimpurile.
Ciclurile de viaţă ale vieţuitoarelor
sunt influenţate de anotimpuri. Majoritatea plantelor se dezvoltă din …… aflat
în sămânță. Din embrion creşte o
plantulă, care se dezvoltă şi se transformă într-o plantă matură, ce formează din nou seminţe.
Insectele, peştii, amfibienii, reptilele şi
păsările se dezvoltă din embrionul aflat în
…… . La unele animale, din ouă se dezvoltă direct
puiul, alte animale au un ciclu de viaţă complex,
cu transformări ale înfăţişării şi ale modului de
viaţă (dezvoltarea prin metamorfoză de la insecte şi
amfibieni). La majoritatea mamiferelor, embrionul se
dezvoltă în corpul mamei.
Majoritatea vieţuitoarelor trăiesc în medii de
viaţă naturale: păduri, pajişti, râuri, mări, deşerturi.
Plantele şi animalele prezintă …… specifice la condiţiile de viaţă din aceste medii.
Între vieţuitoare se stabilesc diferite relaţii,
cele mai importante fiind relaţiile de …… (trofice).
Plantele folosesc lumina Soarelui pentru a produce
substanţe hrănitoare. Plantele reprezintă hrană
pentru animalele erbivore care, la rândul lor, sunt
consumate de animale carnivore, iar acestea – de
alte carnivore. Animalele omnivore se hrănesc cu
plante şi cu animale. Microorganismele descompun
plantele sau animalele moarte. Prin putrezire, materia
conţinută în ele intră din nou în sol şi va fi folosită de
plante în procesul de producere a hranei.
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Omul este un mamifer omnivor care face parte
din multe lanţuri trofice. Alimentația echilibrată,
însoțită de mișcare în aer liber, este esențială pentru
menținerea …… .
Primele forme de viaţă au apărut pe Pământ
în urmă cu 3 500 milioane de ani, în mediul acvatic.
De-a lungul timpului, au apărut numeroase
vieţuitoare, care au evoluat de la o alcătuire simplă
către una mai complexă. Unele vieţuitoare au dispărut,
lăsând doar rămășițe numite …… .
…… este
una dintre
cele mai importante resurse naturale
ale
planetei
noastre. Fără
ea nu ar exista
viaţă.
Datorită
proprietăţilor sale,
această resursă are
numeroase utilizări
în agricultură, industrie, transporturi şi gospodării.
Soarele este sursă de energie, atât pentru
Pământ, cât şi pentru celelalte planete ale Sistemului
Solar, cărora le dă …… şi …… . Umbra, culorile,
curcubeul sunt fenomene legate de lumină, care apar
în anumite condiţii.
Lumina, căldura, electricitatea sunt forme de
…… . Unele materiale permit trecerea cu ușurință
a căldurii sau a curentului electric, altele împiedică
trecerea lor. Cunoscând aceste proprietăţi, oamenii
folosesc materialele în mod adecvat.
Materia de pe Pământ este în continuă transformare. Oamenii folosesc resursele planetei şi modifică mediul natural. Pentru a proteja natura, anumite
zone au fost declarate ……, iar unele vieţuitoare sunt
ocrotite de lege.

TEST SUMATIV
La finalul parcurgerii manualului, tipărește testul din manualul digital și rezolvă cerințele.
Adaugă testul rezolvat la portofoliul tău.

Anotimpurile îşi dau mâna ca într-o horă. Primăvara a trecut. E început de vară şi dorul de vacanţa
mare îi face deja pe copii să se gândească la bunici. Aşteaptă cu nerăbdare zilele frumoase, legănate de
poveşti, îndulcite cu prăjituri şi dulceţuri, aromate de miresmele fructelor din livezi.

1 Completează spaţiile libere:

Anotimpurile se formează în timpul mişcării de …… a Pământului, ca urmare a înclinării axei
Pământului. Consecințe ale mișcării de rotație a planetei în jurul propriei axe sunt …… şi …… .
Cu gândul la bunici, elevii clasei a IV-a au scris scrisori, pe care, apoi, le-au expus în clasă. În ele şi-au
pus toată dragostea şi mulțumirea, toate gândurile şi dorinţele pentru vacanţa mult aşteptată.
Dragă bunică,
Îmi e atât de dor de pădure şi de munte! Abia aştept să vin să alerg pe pajişte, să privesc fluturii şi să
ascult păsărelele! Mai sunt broaşte în balta de lângă grădină? Pe stâlp, în cuibul berzei, sunt pui?
Cu drag,
Iulia

2 Alege răspunsurile corecte:

A. Care dintre următorii copaci
este specific pădurilor de conifere?
a. fag; b. salcâm; c. pin.

B. Pe pajiști cresc:
a. ierburi
b. alge
c. papură

C. De la izvor, până la vărsare,
râul este mediu de viaţă pentru:
a. peşti, foci, raci
b. raţe, raci, peşti
c. scoici, balene, peşti

3

Scrie două asemănări şi o deosebire între modul de înmulţire al fluturilor şi cel al broaştelor.

4

Scrie un lanţ trofic cu minimum trei elemente, folosind denumirea unei viețuitoare menționate de Iulia.

Draga mea bunicuţă,
Azi am povestit colegilor despre micul dejun cu lapte cald şi plăcintă cu mere, pe care mi-l pregăteşti
dimineața. Parcă am simţit aroma merelor şi a scorţişoarei, atunci când am încercat să le scriu reţeta.
Le-am spus ce mi-am amintit, dar, te rog, să verifici dacă este corect!
„Se cerne făina. Se amestecă, apoi, cu praful de copt. Se dizolvă 2 linguri de zahăr în laptele călduţ.
Se toarnă peste făină şi se frământă bine. Aluatul astfel obţinut se lasă deoparte.
Se spală stafidele şi se pun într-un pahar cu apă. Se aleg mere sănătoase (care nu au părți putrezite) şi se taie în
cubuleţe. Peste ele se presară scorţişoară. Se adaugă stafidele, după ce s-a scurs apa.
Aluatul se împarte în două, se întind 2 foi şi se aşază în tavă astfel: foaie, mere, foaie. Se coace plăcinta la temperatură potrivită până devine aurie.”
Te îmbrăţișez cu drag,
Adina

5

Găseşte în reţeta de plăcintă, scrisă de Adina, două transformări ale materiei. Adaugă încă o transformare şi, apoi, explică modul în care se produce.
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Timp de lucru: 50 de minute

6

Uneşte informaţiile de pe cele trei coloane pentru a obţine trei enunţuri corecte despre amestecuri:
lichid cu lichid
decantare
făină + boabe de grâu
solid cu solid
cernere
formează
stafide + apă
și se separă prin
solid cu lichid
un amestec de
filtrare
ulei + apă
gazos cu lichid
dizolvare

7

A. Dacă zahărul s-a dizolvat în lapte spunem că:
a. laptele este solvent b. zahărul este insolubil

B. În scrisoarea Adinei ai găsit cel puţin un aliment sănătos. Care este seria care
conţine numai alimente sănătoase?
a. ciocolată, suc, biscuiţi;
b. fructe, cereale, peşte;
c. bomboane, carne, legume.

c. zahărul şi laptele nu se amestecă.

C. În data de 13. 05. 2021, pe eticheta unui produs alimentar scria:
Produs la data de : 27.07. 2020
Acest produs :
Termen de valabilitate: 12 luni
a. este expirat;
b. e ste potrivit pentru a fi consumat;
 u mai este recomandat pentru consum.
c. n

Dragă bunicule,
Colegilor mei li s-a părut incredibil când le-am spus că tu eşti electrician şi că ai unelte şi mănuşi speciale cu care atingi firele şi cu care poţi umbla la prize. Le-am arătat poze şi le-am explicat cum poţi aprinde
un bec dacă ai o baterie. Prima dată uitasem că mai ai nevoie de ceva, apoi mi-am amintit.
Ce face bunica? I-ai pus mâner de lemn la tigaia pentru clătite? Sper că da!
Mi-e dor de voi,
Valentin

8

Scrie cele trei elemente necesare pentru a realiza un circuit electric simplu.

9

Explică în trei enunţuri de ce e nevoie de mâner de lemn la o tigaie de metal, utilizând şi următoarele
cuvinte: căldură, izolator, transfer.

Bunicule,
Azi am avut în clasă spectacolul „Teatru de umbre”. Împreună cu echipa mea, am prezentat povestea
cu mamutul, pe care mi-ai spus-o de atâtea ori, iar umbrele au ieșit exact cum m-ai învăţat. Doamna învăţătoare s-a mirat de priceperea mea, când a văzut o umbră atât de mare! Le-am spus că bunicul meu e ca
un magician care ştie să facă o mulţime de lucruri! I-am uimit pe colegi cu „trucurile” noastre cu obiectele care plutesc. Apoi, le-am demonstrat, cum ai zis, că orice „truc” se bazează pe ştiinţă. Erau curioși în legătură cu profesia ta.
Acum toți vor să devină paleontologi! Sunt mândru de tine, bunicule! De-abia aştept să ne vedem,
Mircea

10 Uneşte corect informaţiile din cele două coloane:
când un corp opac blochează calea luminii.

11 Dacă ai fi paleontolog și

Un corp pluteşte
pe un lichid

dacă are densitatea mai mare decât a lichidului.

ai vrea să îi convingi pe copii
că ai cea mai frumoasă profesie, cum ai prezenta-o?
Scrie trei argumente.

dacă are densitatea mai mică decât a lichidului.

Cum te autoevaluezi?

Un corp pe care
îl vedem negru

absoarbe toată lumina.

Umbra se
produce

când un corp transparent lasă lumina să treacă.

respinge toată lumina.

Cifrele albastre reprezintă numărul de răspunsuri corecte
necesare pentru obținerea calificativului.
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CALIFICATIV
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