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III

plantă 
adultă

embrion de fasole II
plantulă

I

sămânță

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția1 | Cicluri de viață la plante
1. Observă imaginea şi completează spațiile libere cu noțiunile potrivite.

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

 .

3. Scrie un text în care să descrii ciclul de dezvoltare al unei plante.

2. Alcătuieşte un plan prin care să investighezi dacă semințele au nevoie de lumină pentru a încolți.
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Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 2 | Cicluri de viață la insecte

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 numeşte

Larvele fluturilor se numesc 
La insectele cu metamorfoză completă, adultul se formează din 
La insectele cu metamorfoză incompletă, adultul se formează din 

 pupă  ouă  larvă adult

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

Lu
ng

im
ea

 fi
ru

lu
i

Număr de gogoși
1 2 3 5

= 800 m

1. Buburuza este o insectă cu metamorfoză completă. Ordonează stadiile ciclului de viață.
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1. Completează spaţiile libere cu noţiunile potrivite.

2.  Compară păstrăvul cu broasca. Notează
observațiile în tabel.

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  .

Deosebiri dintre mormoloc şi broasca adultă Asemănări dintre mormoloc şi peşte

3. Enumeră deosebirile dintre mormoloc şi broasca adultă şi asemănările dintre mormoloc şi peşte.

4. În anumite perioade, în țara noastră pescuitul este interzis. Explică de ce.

Ce observi? păstrăv broască
În ce mediu trăieşte?
Cu ce este acoperit corpul?
Cum se deplasează?
Cum respiră?
Prin ce se înmulțeşte?
Cum este temperatura corpului?

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 3 |  Cicluri de viață la pești 
și la amfibieni
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Asemănări Deosebiri

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. Care sunt cele patru grupe de reptile pe care le cunoşti?

1 3

2 4

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 4 |  Cicluri de viață la reptile 
și la păsări
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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.
Unele mamifere nasc pui incomplet dezvoltaţi, care își continuă dezvoltarea într-un buzunar special al 

corpului mamei. Aceste mamifere se numesc  . 

2. Reprezintă grafic perioadele de dezvoltare a puilor în corpul mamei, la diferite animale. 
Orientează-te după modelul dat în cazul iepurelui. (  = 10 zile)

iepure – 30 de zile

câine – 60 de zile

leopard – 90 de zile

oaie – 150 de zile

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 5 |  Cicluri de viață la mamifere
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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 și 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.

Om

Asemănări

Deosebiri

1

2

1

2

1

2

1

2

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Lecția 6 |  Ciclul de viață la om
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CUM ÎNCEPE VIAȚA?

Numeroase plante se înmul ţesc 
prin 

În condi ţii favorabile (apă, 
aer, sol, tem peratură potrivită) 
semințele  , 
dând naş tere unor plante tinere, 
numite  .

Insectele, peştii, amfibienii, rep
tilele, păsările se înmulţesc prin 

 Mamife
rele     pui.

Amfibienii depun ouă în 
 la fel ca 

 .
Atât reptilele, cât şi păsările 

depun ouă pe  Spre 
deo sebire de peşti şi de amfibieni, 
la păsări şi la reptile, ouăle sunt 
acoperite de o 
rezistentă. 

La majoritatea mamiferelor, 
embrionul se dezvoltă în cor
pul , dar 
există şi un mic număr de mami
fere care se înmulţesc prin ouă. 
Toate mamiferele îşi hrănesc puii 
cu  .

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

Metamorfoza poate fi de două 
tipuri:  sau 

 . 
La insectele cu meta morfoză 

completă, ciclul de viaţă cuprinde 
 stadii.

Larva care iese din ou este dife
rită de  ca 
înfăţişare. La insectele cu meta
morfoză incompletă, din ou iese o 

 .
Ea are o înfăţişare 

cu cea a adultului, dar este lipsită 
de  şi de 
organe  .

Metamorfoza este întâlni tă şi 
la amfibieni. Larva care iese din ou 
este diferită de 
ca aspect şi mod de viaţă şi se 
numeşte  .

REGULI ȘI EXCEPȚIIASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Recapitulare
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Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

SĂ PRIVIM MAI ADÂNC EVOLUȚIE

În interiorul unei seminţe se 
găseşte un 
din care se va dezvolta o nouă 
plantă.

În ouăle păsărilor şi ale reptile
lor, embrionul se dezvoltă pe baza 

 hrănitoare 
conţinute în ou. 

Mormolocii sunt 
amfibienilor. Ei trăiesc în mediul 

 şi respiră 
prin , la 
fel ca peştii. Această asemănare 
este considerată o dovadă a fap
tului că amfibienii au evoluat din 
peşti.

Deşi păsările par foarte deose
bite de reptile, există multe ase
mănări între cele două grupe. Între 
altele, păsările au un mod de înmul
ţire asemănător cu cel al reptilelor. 
Deoarece păsările au apărut mai 
recent decât reptilele, această ase
mănare este o dovadă a faptului că 

 au evo
luat din  .

Omul este şi el un 
 . Prin urmare, 

embrionul uman se dezvoltă în 
 mamei. 

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
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1     Identifică, în text, denumirea unui mamifer. Selectează două informaţii care îţi dovedesc că animalul respec-
tiv 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 dintre enunţurile de mai jos, există un singur cuvânt potrivit. Valentin,

Adina și Iulia au avut răspunsuri diferite.

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.

„În interiorul oricărei seminţe se află  .”
„Viaţa într-un ou de pasăre sau de reptilă pornește 

de la  din interiorul acestuia.”
„În corpul mamiferelor, se dezvoltă  din 

care se formează puiul acestora.”

a. copilul

c. embrionul

b. sămânța

Valentin Adina

Iulia

Fișă de lucru | Unitatea 1 | Test de evaluare

S-a amenajat o nouă rezervație pentru animale sălbatice. Copiii se adună în curtea școlii și pleacă
în excursie pentru a o vizita. 

Au ajuns. La intrare, un adult îi anunță: 
— Copii, sunteţi norocoși! Cele mai multe vieţuitoare au deja pui. La ieșire, veţi putea vedea și expozi-

ţia „Fluturi de pretutindeni”. Vă sfătuiesc să priviţi cu atenţie și ramurile copacilor. Veţi descoperi cuibu-
rile păsărilor! Vă așteaptă 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 își 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 nemișcate în cuiburi. 
— Sigur vor avea și 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 șarpe cum apar? a întrebat un copil.



13

Nume și prenume elev: 

? ?
?

?

? ?
?

?

? ?
?

?

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.

frunză

plantulă

mormolocul

peștele

Mircea

Planta tânără apărută în urma încolțirii seminței 
este numită 

Larva unui fluture este 

Larva unui amfibian este 

omida

floarea

5    Indică răspunsul corect.
A. Adina a uitat ce este metamorfoza. „Spu-

nem despre amfibieni că trec printr-un proces de
metamorfoză, deoarece…”

a. trăiesc și pe uscat și în apă.
b. pot respira și pe uscat și în apă.
c.  suferă mai multe transformări ale înfăţișării.

a. au coajă moale și embrion.       b. nu au coajă și au substanțe hrănitoare.       c. au coajă tare și embrion.

B. Pe mâna lui Valentin a aterizat
o buburuză. Acum, băiatul stă și se
întreabă cum se înmulţesc insectele.
Răspunsul corect este:

a. prin ouă
b. prin semințe
c. prin pui

6    Misterul „absenţei” fluturelui-Atlas se datorează metamorfozei. 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.

La ieșire, copiii admiră expoziţia de fluturi. Ei sunt captivaţi de culorile lor. I-au admirat și au căutat cu 
înfrigurare să descopere uriașul fluture-Atlas, numit și fluturele cap-de-șarpe, cu o deschidere a aripilor de 
25 de centimetri! Nu l-au zărit deloc, deși la intrare li se spusese că este acolo. Mare mister!

C. Iulia știe că ouăle păsărilor:

1 2 3 4 5 6

FB 3 3 3 3 3 3
B 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1

ITEM
CALIFICATIV
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1. Observă imagini (de pe internet, din reviste, din enciclopedii etc.) în care sunt reprezentate tipuri de păduri 
din țara noastră. În ce zone geografice se găsesc acestea? Completează tabelele.

Pădure de foioase 
Zonă geografică:  

plante animale

Pădure de conifere 
Zonă geografică:  

plante animale

Arbore din pădurea de foioase 
 

Arbore din pădurea de conifere 
 

Asemănări

Deosebiri  

2. Alege un arbore din pădurea de foioase şi unul din cea de conifere. Stabileşte asemănări şi deosebiri între ei.

3. Asociază noțiunile:

pădurea de 
foioase

pădurea de 
conifere

1. Arborii au rădăcini puternice, adânc înfipte în sol.

3. Sunt puţine insecte, fiindcă sunt puţine plante cu flori.

4. Sunt multe păsări, deoarece există multe insecte.

 2. Arborii au rădăcini puternice, întinse mai mult pe orizontală, 
fiindcă stratul de sol este subţire şi sub el se află stânci.

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 1 |  Pădurea
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Pajiște de câmpie

plante animale
Pajiște de munte

plante animale

1. Observă imagini (de pe internet, din reviste, din enciclopedii etc.) în care sunt reprezentate tipuri de pajişti. În 
ce zone geografice se găsesc pajiştile?  . Completează tabelele. 

2. Scrie asemănările şi deosebirile dintre următoarele plante, luând în considerare zona în care cresc.

Mac 
Zona în care creşte: 

Gențiană 
Zona în care creşte: 

Asemănări

Deosebiri  

mac

gențiană

3. Completează tabelul.

Tipul de pajişte Adaptări ale plantelor Adaptări ale animalelor
Pajişte din zona de câmpie

Pajişte din zona de munte

4. Scrie un text în care să descrii o pajişte din zona în care locuieşti. Ilustrează textul cu un desen sugestiv.

  

 

 

 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 2 |  Pajiștea
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1. Analizează o hartă fizică a României 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.

Râul De unde izvorăşte? Unde se varsă? Ce forme de relief străbate?  
Olt Carpații Orientali în Fluviul Dunărea munte, deal, câmpie

2. Completează tabelul.

Tipuri de ape Adaptări ale plantelor Adaptări ale animalelor

Râu din zona de munte

Râu din zona de câmpie

Baltă

3.  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 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  .

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 3 | Râul
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1. Completează tabelul.

Deşert

plante animale

2. Găseşte asemănări şi deosebiri între cactus şi brad. 
Menţionează, apoi, două dintre adaptările cactusului 
la mediul de viaţă.

Cactus Brad

Asemănări

Deosebiri  

3. 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.
Expresiile subliniate indică adaptări ale cămilei la mediul de viaţă. Explică importanța acestor adaptări, luând 
în considerare caracteristicile deşertului.

2 minute
5 minute

10 minute(  = 10 litri)

B. Reprezintă grafic cantitatea de apă băută de o 
cămilă în 2 minute, 5 minute, 10  minute.

4. A. Selectează dintre cuvintele şi expresiile de mai 
jos doar pe cele care pot caracteriza deşertul ca 
mediu de viaţă:

vegetaţie foarte bogată

sol roditor

 sol sărac

secetă

umbră

temperaturi extreme

temperaturi normale

precipitaţii abundente

precipitaţii slabe

B. Realizează un desen cu tema „Călătorie în deşert”. 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 4 | Deşertul
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1. Observă imagini (de pe internet, din reviste, din enciclopedii etc.) care reprezintă forme de viață din mări și 
oceane. Identifică viețuitoare care trăiesc în Marea Neagră. Completează tabelul.

Marea Neagră

plante animale

2. Găsește două adaptări la mediu pe care vieţuitoarele din imagini le au în comun.

focă

orcă

morsăpinguin

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Lecția 5 | Mări și oceane
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3. Identifică viețuitoarele marine din fragmentul de mai jos. Descrie comportamentul și adaptările acestor 
viețuitoare la mediu.

„Aici, cât vedeam cu ochii, pământurile și gheţarii erau acoperiţi cu mamifere marine. Erau mai cu 
seamă foci. Ele formau grupuri deosebite, de masculi și de femele, tatăl veghind asupra familiei, mama  
alăptându-și puii și câţiva dintre aceștia, mai mărișori, aflându-se la câţiva pași 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 și de pe o înălţime am zărit o mare câmpie albă, acoperită cu morse. Aceste 
animale se jucau și strigătele lor erau de bucurie, nu de furie. 

Morsele seamănă cu focile în ceea ce privește forma trupului și a picioarelor. Dinţii de jos lipsesc, iar cei de 
sus sunt niște colţi lungi de optzeci de centimetri și cu circumferinţa de treizeci. Acești dinţi, dintr-un fildeș 
tare și fără dungi, mai trainici decât ai elefantului, sunt foarte căutaţi.” 
(Jules Verne – 20.000 de leghe sub mări)

4. Observă o hartă fizică a lumii. Scrie denumirile a două mări și a unui ocean.
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Nume și prenume elev: 

ADAPTĂRI ALE PLANTELOR LA MEDIUL DE VIAȚĂ

Pădurile de fag şi stejar sunt păduri de 
, iar cele de brad, pin şi molid 

sunt păduri de  .
În păduri există o  a plante-

lor, astfel încât lumina poate pătrunde până la stratu-
rile 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.

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.

Vegetaţia pădurilor din zonele calde este 
, iar cea a pădurilor din 

zonele reci este sărăcăcioasă.

În mări şi oceane poţi întâlni  , care 
se dezvoltă la adâncimi diferite, constituind hrană şi 
adăpost pentru celelalte vieţuitoare. 

Pe malul unui  se întâlnesc 
arbori diferiţi, în funcţie de zonele pe care le străbate 
cursul apei.

Există plante iubitoare de apă, precum 
 şi  . 

Frunzele coniferelor sunt aco pe rite 
cu un strat de , iar 
unele plante au  
protectori, care le ajută să reziste la  
temperaturi scăzute.

Frunzele cactuşilor s-au transformat în ţepi, pen-
tru a reduce  .

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Recapitulare
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ADAPTĂRI ALE ANIMALELOR LA MEDIUL DE VIAȚĂ

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-şi păstreze 
temperatura corpului constantă.

Trăind în pajiştile de câmpie, iepurele are o  a 
blănii ce se confundă cu mediul. 

În mare trăiesc  fixaţi de plantele acva-
tice şi  care stau îngropate în nisip. Peştii, 

  şi  înoată  în apă. 
Deasupra apei şi în zona ţărmului zboară numeroase 

 care se hrănesc cu peşti.

Unele animale au de getele unite 
printr-o  înotă-
toare, pentru a le uşura deplasarea 
prin apă.

LISTĂ DE CUVINTE
adaptare

alge

blană

bogată

ceară

conifere

culoare

delfinii

etajare

evaporarea

foioase 

grăsime

ierburi

insecte

meduzele

membrană 

melci

orizontală

papura

păsări 

plante

peri

râu

rădăcinile

scoici

trestia

tulpini

ursul

Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.
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Nume și prenume elev: 

? ?
?

?

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 și așteaptă emoţionaţi 
să ajungă la locul stabilit pentru plantare.  În autobuz, au discutat tot timpul despre importanţa unei păduri 
și, parcă, nu mai aveau răbdare. Au coborât la capătul unui drum neasfaltat, care s-a transformat iute într-o 
cărare ce străbătea o pajiște. Flori viu colorate se zăreau prin covorul verde al ierbii și greierii cântau de zor. 
Dintr-un tufiș, a sărit un iepure, iar Mircea, luat prin surprindere, s-a împiedicat de un mușuroi de cârtiţă. 
S-au amuzat grozav!

Când au ajuns, puieţii de stejar și fag îi așteptau. 
— Mi-ar fi plăcut să plantăm și brazi ! a zis Iulia.
— Ai uitat că noi trăim în zona de câmpie? Putem, deocamdată, doar să ne închipuim că străbatem o 

pajiște de munte și că intrăm în umbra deasă a pădurilor de pe înălţimi, i-a răspuns Valentin.
— Fiţi mulţumiţi că nu trăim în deșert! Acolo aţi fi alergat după răcoarea unei oaze! glumi Mircea. Apoi 

se apucară cu toții de lucru.
Serioși, au săpat gropi pentru puieți. În fiecare groapă, au așezat rădăcinile câte unui puiet, apoi  

le-au acoperit cu pământ, cu multă grijă. Deși mici și, aparent, firavi, copăceii aveau rădăcini destul de lungi 
și de ramificate. 

Copiii au turnat la rădăcinile copăceilor plantaţi apă din râul ce curgea în apropiere. Apoi s-au amuzat 
privind minute în șir broaștele care săreau de colo-colo.

1    Identifică în text trei viețuitoare caracteristice pajiștii de câmpie.

2  Enumeră trei diferenţe între pajiștile de munte și 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.

pin molidbradtei stejar salcâm

4     Adina iubește pădurile de conifere. Ajut-o să aleagă trei arbori care pot fi întâlniți în 
acest mediu de viață.

Adina

          

  

 

  

 

Fișă de lucru | Unitatea 2 | Test de evaluare
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Și-au luat rămas-bun de la copăcei, cu promisiunea că vor reveni în fiecare lună să îi vadă.
Adina a devenit foarte serioasă și a zis:
— Voi lipsi doar cât voi pleca la mare, să nu vă supăraţi!
Toţi s-au amuzat și, pentru o clipă, s-au visat pe plajă. Mai e mult până la vacanţa mare, dar mai sunt atât 

de multe de descoperit la școală!

5   Ca să se amuze, copiii au participat la un concurs de cunoștinţe, având de descris câte un mediu de viaţă.  
Valentin a ales râul, Mircea a descris deșertul, iar Iulia a enumerat caracteristicile pădurii. Ce crezi că a spus 
fiecare despre mediul ales? Notează, sub fiecare descriere, numele copilului și mediul de viaţă ales de el.

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

Frunze transformate în ţepi, 
pentru a nu pierde multă apă 
prin evaporare.

Pene unse cu grăsime 
care împiedică pătrunde-
rea apei.

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

7    Fiecare vieţuitoare se adaptează la mediul în care trăiește. Asociază noțiunile:

rațăfocă cactus

6    Alege răspunsul corect. A. O oază este:

a. Mediu de viaţă caracterizat prin diferenţe 
mari de temperatură între zi și noapte, prin 
lipsa precipitaţiilor și condiţii neprielnice dez-
voltării multor plante. nume: 

mediu:

b. Mediu de viaţă întâlnit în toate regiunile, 
indiferent de forma de relief. Aici găsim plante pre-
cum trestia și papura. Există multe vieţuitoare: pești, 
scoici, raci, broaște, păsări. 

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

Valentin Mircea

b. o baltă populată 
de multe viețuitoare.

c. o zonă din deșert 
cu vegetație și izvoare.

a. o pădure 
umbroasă.

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.

 

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

CALIFICATIV
ITEM

nume: 
mediu:
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Nume și prenume elev: 

 

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

barză

cereale

orca

2. Completează lanţul trofic folosind informaţiile din tabelul de mai jos.

Viețuitoare marine Hrana preferată

alge folosesc lumina pentru 
a-şi prepara hrana

scoică alge
caracatiţă scoici

peşte răpitor caracatiţe alge

caracatiță

3. Scrie exemple de lanţuri trofice din care face parte omul.

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 1 | Lanțuri trofice
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1

2

7

6

5

8

4

3

9

10

1112

13

14

 

 

 

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

  1 uliu
  2 arici
  3 larvă de insectă
  4 cârtiță
  5 alune 
  6 rădăcini
  7 frunze
  8 semințe
  9 veveriță
10 melc
11 nevăstuică
12 şoarece
13 râmă
14 cucuvea

cârtiță

larvă

rădăcină

Exemplu:
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Nume și prenume elev: 

 

 

Ce înregistrezi? Înainte de activitate După 
activitate

Puls (număr de bătăi de inimă pe minut) 
Număr de respirații pe minut

2.  Este necesară apa în organism? Motivează răspunsul tău în trei rânduri.

3. Pentru fiecare culoare primară şi secundară, realizează o listă de legume şi fructe. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Culoare: Culoare: Culoare: 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Culoare: Culoare: Culoare: 

1. 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. În re
gistrează numărul de respiraţii 
întrun minut.

Completează tabelul.

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Lecția 2 | Dietă echilibrată. Mișcare
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MENIU

 

 

 

MENIU

 

 

ACTIVITĂȚI

 

 

ACTIVITĂȚI

 

 

Ziua 1 Ziua 2

4. Creează un meniu sănătos pentru două zile pe săptămână.  Scrie şi activităţile fizice pe care le desfăşori.

5. Întocmeşte o listă cu activităţile pe care le desfăşori în aer liber, împreună cu prietenii şi familia.

6. 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.
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Nume și prenume elev: 

Spre deosebire de păsări, insecte şi majoritatea 
peştilor şi a reptilelor, aproape toate mamiferele 

 pui, pe care mamele îi hrănesc 
cu  .

Din punctul de vedere al înmulţirii, omul este  
, iar din punctul de vedere al 

hrănirii, este  .

plantulă plantă adultă de  

 adultă

broască adultă

ou de fluture fluture adult

ÎNMULȚIREA VIEȚUITOARELOR

pui

Fișă de lucru | Unitatea 3 | Recapitulare
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Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

RELAȚII ÎNTRE VIEȚUITOARE

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  .

barză

omidă

Mişcarea în aer liber are consecinţe pozitive 
pentru organism: antrenează , 
activează  sângelui, asi gură 

 creierului.    

În orice mediu de viaţă, între vieţuitoare se dezvoltă relaţii de 
hrănire, numite lanţuri  . Lupul este un animal 

, iar căprioara este un animal  .

Priveşte imaginile şi completează lanțurile trofice cu denumirile 
corecte.

LISTĂ DE CUVINTE

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



30

Nume și prenume elev: 

2  Citeşte enunţurile din chenare. Identifică greşelile şi apoi scrie câte un enunţ în care să oferi informaţii corecte:

— 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.

— Pe iepurele acesta 
l-am găsit într-un râu, 
le-a spus el copiilor. 

Azi e o zi îndelung aşteptată – ziua în care copiii merg la circ. Se anunţă o reprezentaţie de neuitat.  
Pe afiş scria că toţi vor face „O călătorie în jurul lumii”. Ce palpitant!

Și-au găsit iute locurile şi au aşteptat, cu inima tresărind, să înceapă spectacolul. Valentin nu se mai oprea 
din mâncat: biscuiţi, bomboane, ciocolată, fursecuri şi prăjiturele cu cremă de vanilie. 

— Vrei şi tu? a întrebat-o pe Adina.
— Nu, mulţumesc! Eu tocmai am luat micul dejun.
— Eu nu iau niciodată micul dejun. Prefer gustările dese, de aceea mi-am făcut provizii, a râs Valentin. 
Adina l-a sfătuit:
— Mai bine renunţi la ele. Laptele şi cerealele sunt potrivite pentru un mic dejun sănătos.
Nici nu a apucat să termine de vorbit, că s-a auzit gongul! Aplauzele au pornit furtunos.
Mai întâi a venit un clovn, Romi, care şi-a invitat în scenă prietenul. L-a strigat de câteva ori, până când a 

apărut un iepure. 
— Pe iepurele acesta l-am găsit într-un râu, le-a spus el copiilor. Trăia liniştit, în albia lui, alături de un rac, 

un delfin şi o broască. 
Toţi au râs copios. Au urmat dresura de lei şi tigri, parada elefanţilor şi a cămilelor. 
Iute, au apărut un pinguin şi o focă. Ce apariţie! Copiii aplaudau cu frenezie. Nu mai văzuseră niciodată 

atâtea animale din lumea întreagă!
În următorul moment a apărut cel de-al doilea clovn, Toni. Pe braţul drept avea încolăcit un şarpe, într-o 

mână ținea un arici, iar din buzunar îşi scotea capul, timid, un şoricel.
Le-a povestit că şarpele tocmai a ieşit dintr-o sămânţă pe care o plantase în ghiveciul de la fereastră.
— 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.

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

pădure mare deşert
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? ?
?

?

4  Scrie trei beneficii pe care le 
aduce  mişcarea pentru organis-
mul omului.

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

5    Copiii au încercat să descrie mediul de viaţă al câtorva dintre animalele prezente.
Care crezi că a fost descrierea fiecăruia? Scrie în fiecare casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
a. Valentin: pădurea;      b. Iulia: pajiştea;      c. Adina: deşertul.

Valentin

fructe  biscuiţi

ciocolată brânză

a. lapte

b. bomboane

c. cereale

cârnaţi pufuleţi

— Mi-ar fi plăcut să văd şi delfini sau o balenă! a zis visătoare Iulia.
— Aici chiar nu aveai cum! i-a întrerupt visul Mircea. 
— Vreau să fiu şi eu dresor, dar va trebui să aştept până când voi fi adult, a continuat ea, apoi a aplaudat parada personajelor.
Au văzut un spectacol minunat. Ochii le sclipeau de bucurie şi erau siguri că vor avea ce povesti părinţilor.

a. raţă şi gâscă               b. pinguin şi focă c. raţă şi ornitorinc

6    Pentru fiecare pereche de mai jos, găseşte adaptarea specifică la mediul de viaţă:

1. membrană ce uneşte degetele, 
pentru a uşura deplasarea prin apă

2. grăsime care le ajută să 
nu-şi ude penele

3. strat de grăsime sub piele, cu 
rol de reglare a temperaturii

9    Observă imaginea de mai jos şi 
ordonează pe axă etapele ciclului 
de dezvoltare la om. adolescenţă

8    Exemplifică un lanţ trofic acvatic, 
cu minimum trei vieţuitoare.

7   Scrie un lanţ trofic ce se poate forma cu cel puțin una dintre vieţuitoarele celui de-al doilea clovn.  
Ai grijă ca lanțul să aibă minimum trei elemente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FB 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALIFICATIV
ITEM

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

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 tempe-
ratură dintre zi şi noapte.  
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Nume și prenume elev: 

1.    

2. 

3. 

4.  

5.    

6.  

7.  

8.  

1

4

3

2 5

6

7

8

1. Notează în caiet denumirea fiecărei planete din Sistemul Solar, în ordinea dată de cifre.

O jumătate din globul pământesc este 
, iar cealaltă jumătate 

primeşte  .
Când Europa este luminată, este 
întuneric în  .

2. Luminați cu lanterna un glob 
pământesc în timp ce îl rotiți încet. 
Căutați continentul Europa şi spuneți 
ce continent este întunecat atunci când 
Europa este luminată. 
Completați enunțurile cu noțiunile 
potrivite.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 1 | Pământul în Sistemul Solar
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3. Realizează corespondenţa între noțiunile de pe cele trei coloane.

Mişcarea de rotaţie în jurul Soarelui 24 de ore.

365 de zile și 6 ore.Mişcarea de revoluţie în jurul axei
se produce și durează

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.  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 între Bucureşti şi fiecare dintre oraşele prezentate.  
Aşază pe axă oraşele, în funcţie de rezultatul obţinut, raportat la capitala ţării noastre.

Ora Bucureştiului

7:00

București
(România)

Londra
(Marea 

Britanie)

Paris
(Franța)

New York
(S.U.A.)

Los Angeles 
(S.U.A.)

Moscova 
(Rusia)

Auckland
(Noua Zeelandă)

marți marți marți marți luni marți marți

7:00 5:00 6:00 0:00 21:00 8:00 18:00

Diferența 
față de ora 

Bucureștiului
 ore  ore  ore  ore  ore  ore

5. Care este diferenţa dintre un an normal şi un an bisect?  

Completează şirul anilor bisecţi:  ,   ,   2016, ,   .

Los Angeles
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Nume și prenume elev: 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

3. Scrie un text în care să povestești o călătorie imaginară în trecutul Pământului.

Plante Insecte Peşti Reptile Păsări Mamifere

1. Observă imaginile și citește textul din manualul de Științe ale naturii. Identifică vieţuitoare care au trăit pe Pământ, 
în diferite perioade de timp. Scrie denumirile vieţuitoarelor în tabel, în funcţie de grupa din care fac parte.

2. Ce părţi componente ale animalelor s-au conservat sub formă de fosile? Explică de ce.

4. Care dintre următoarele grupe de vieţuitoare există pe Pământ de cel mai mult timp? Încercuiește răspunsul 
corect.          a. păsări;          b. reptile;          c. pești;          d. oameni. 

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 2 |  Fosilele – mărturii ale vieții 
din trecut
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Nume și prenume elev: 

  

 

 

  

  

 

 

  

2. Din ce cauze unele animale sunt pe cale de dispariţie?

4. Imaginează-ţi că trebuie să montezi un panou informativ într-un parc sau rezervaţie naturală. Scrie un  
mesaj pentru turiști referitor la ocrotirea naturii.

3. Ce măsuri iau oamenii pentru protejarea lor?

1. Din ce cauze unele animale sunt pe cale de dispariţie?

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Lecția 3 |  Omul şi mediul de viață
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Nume și prenume elev: 

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.

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  .

PREZENT

 este sursa de energie pentru 
Pământ. Terra se roteşte, pe o , 
în jurul Soarelui. Aceasta este mişcarea de 

, durează 365 de 
şi 6  şi are ca urmare formarea 
unor   pe Pământ. O dată 
la 4 ani, luna februarie are 29 de zile, fiind un an 

 .
În acelaşi timp, Pământul se roteşte de-a 

lungul a 24 de ore în jurul  sale, 
aceasta fiind mişcarea de  
În urma acestei mişcări, pe Pământ se  
suc ced  şi , iar oamenii îşi 
adap tează activitatea în funcţie de acestea.

Când Terra se află între Lună şi Soare se produce 
o  de Lună, deoarece lumina nu 
mai ajunge la satelitul natural al Pământului.

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Recapitulare
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Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

VIITOR

Tăierea pădurilor, pescuitul 
şi  vânătoarea în exces modifică 

 natural şi pun 
în  echili-
brul 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

LISTĂ DE CUVINTE

acvatic
amfibieni
anotimpuri
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

Animale ocrotite Plante ocrotite
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Nume și prenume elev: 

3    Completează enunţurile despre Pământ cu informaţiile pe care le-au aflat copiii la Planetariu. Foloseşte 
cuvintele potrivite din lista de mai jos:

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,  . 

Terra, Planeta Roşie, sferă, 
cub, Marte, Luna, Poli, 
alungită, turtită, treia,  
cincea

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?

  

Toţi elevii clasei a IV-a sunt nerăbdători. Azi au o zi specială: „Ora de Știinţe 
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.

                        

  

 

b. De ce au dispărut mamuţii?

  

 

c. Din ce viețuitoare au evoluat amfibienii?

  

Fișă de lucru | Unitatea 4 | Test de evaluare
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4  Mircea a rupt, din greşeală, foile pe care erau informaţii despre mişcările Pământului. 
Ajută-l să recompună textul, potrivind noțiunile.

în jurul Soarelui,

existența anotimpurilor.

24 de ore

Mișcarea de rotație a Pământului 

existența zilelor și a nopților.

365 de zile și 6 ore

în jurul axei sale,

Mișcarea de revoluție a Pământului 

se produce

durează

și are ca efect

a. Linia imaginară care trece prin centrul Pământului, 
de la Polul Nord până la Polul Sud este…

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

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

1. orbita Pământului 

2. eclipsa de Lună

3. axa Pământului 

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.

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.

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.

7    Enumeră trei viețuitoare protejate în țara noastră:

 . 

1 2 3 4 5 6 7

FB 3 3 5-6 5-6 3 3 3
B 2 2 3-4 3-4 2 2 2
S 1 1 2 2 1 1 1

CALIFICATIV
ITEM

Cum te autoevaluezi?
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Nume și prenume elev: 

  

 

  

 

4. Explică de ce poţi înota mai uşor într-o mare cu apă sărată decât într-un lac cu apă dulce.

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

3. 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.

Obiect Ipoteză (Ce crezi că se va întâmpla cu obiectul?) Observație (Ce se întâmplă?)

monedă

nucă

cui

dop de plută

1. Observă imaginea, realizează experimental și completează spaţiile.
Polistirenul , în timp ce cărămida se scufundă. Cele două corpuri au aceeași formă și  ace-

leași dimensiuni, deci  au același  Totuși, masa cărămizii este mai  decât 
masa bucăţii de polistiren.  Polistirenul  și cărămida au  diferite.

Un obiect plutește dacă are densitatea  decât apa.
Un obiect se  dacă are densitatea mai mare decât apa.

Polistiren Cărămidă

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 1 | Plutirea corpurilor în apă
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Nume și prenume elev: 

  

 

1. Realizează câteva activități pe baza informațiilor cuprinse în tabelul de mai jos.
Completează tabelul.

Amestec Starea de agregare
a corpurilor din amestec

Obiect folosit 
pentru separare 

Cum procedezi 
pentru a le separa?

făină + boabe de orez  +  

apă + nisip  + 
apă + ulei  + 

Completează enunțurile cu noțiunile potrivite.

Apa minerală 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. Cum poți separa un amestec de nasturi și bile?
De ce nu poți utiliza aceeași metodă pentru a separa nisip și apă?

2. Încercuiește răspunsul corect și 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.

  

4. Alege din lista care urmează cuvintele potrivite 
pentru a completa enunţurile:

filtrare, decantare, filtrul (sita), depună.

Ana a vrut să schimbe apa din acvariul peștișorului 
Nemo.
L-a mutat pe Nemo într-un alt vas, apoi a lăsat 
nisipul să se  pe fundul 
acvariului.
A separat apoi apa de nisip prin  .  
Când a mai rămas foarte puţină apă în acvariu, a 
căutat 
Ea avea nevoie de nisipul din acvariu, așa că l-a 
păstrat pe cel rămas după  .

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 2 |   Amestecuri. Separarea 
amestecurilor
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UNITATEA 5
Nume și prenume elev: 

Amestec Ce rămâne în filtru? Ce trece prin filtru? 

apă + zahăr

apă + sare

apă + nisip

1. Realizează câteva activități de labo-
rator pe baza informațiilor cuprinse 
în tabelul alăturat.
Completează tabelul.

2. Realizează câteva activități de laborator pe baza informațiilor cuprinse în tabelul de mai jos.
Completează tabelul.

Echipa Situația În care dintre situații 
zahărul se dizolvă mai repede? 

1.
apă rece + zahăr tos

apă caldă + zahăr tos

2.
apă rece + zahăr tos, amestecate cu lingurița

apă rece + zahăr tos, lăsate în repaus

3.
apă rece + zahăr tos

apă rece + zahăr pudră

Apa din soluția de apă cu sare se  prin încălzire, adică trece din stare 
 în stare  .

3. Sub supravegherea unui adult, încearcă să separi componentele unei soluții de apă cu sare, 
prin încălzirea soluției până la fierbere. Completează enunțurile cu noțiunile potrivite.

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.

Oare corpurile se dizolvă 
la fel de repede, în orice 

condiții?

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 3 | Dizolvarea
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4. Completează spaţiile punctate, folosind cuvintele din listă. amestecă, apă,  
dizolvă, soluția

Pentru a prepara gogoşari la borcan, ai 
nevoie de: apă, oţet, sare, zahăr, gogoșari. 
Se  apa cu oţetul. 
Se  sarea și zahărul 
în lichidul rezultat, apoi se fierbe 

 obţinută și se toarnă 
peste gogoșarii spălaţi, curăţaţi și puși în 
borcane.
Se închid bine borcanele.

Gogoşari murați

Varză murată

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

Pentru a prepara compot,  
se   
zahăr în  
și apoi se fierb fructele  
în 
re zultată.

Compot

6. 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

5. Prepară o limonadă!
Ai la dispoziţie zeamă de lămâie, apă, zahăr. Scrie cum procedezi și 
subliniază cuvintele care denumesc procesele despre care ai învăţat în 
această lecţie și în lecţia precedentă.
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Nume și prenume elev: 

360 l : 10 = 36 l  

 

 

  

 

 

  

 

1. 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. Completează enunțurile de mai jos.

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  . 

2. 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.

duș

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 4 | Apa – proprietăți și utilizări
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Nume și prenume elev: 

1. Observă imaginile și citește textul din manualul de Științe ale naturi. Bifează, pentru fiecare corp din tabelul de
mai jos, transformarea care crezi că l-a afectat.

Corpul
Procese

Ardere Ruginire Putrezire Alterare
poarta de fier
acoperişul de lemn
lacătul 
merele 
prăjiturile 
frunzele

b. Lemnul devine cenuşă prin c. Frunzele se descompun prin

2. ardere1. putrezire 3. coacere

2. Asociază corect informaţiile: 

a. Aluatul devine pâine prin

4. Știm că, aruncate la întâmplare
în mediul înconjurător, o sacoşă
de hârtie se descompune în 5 luni,
o cutie de lapte, în 5 ani şi sticla, în
mii de ani.
În graficul alăturat vei găsi
informaţii despre durata aproxi-
mativă de descompunere a altor
deşeuri:

doză de aluminiu sacoșă de plastic șervețele umede cutii de plastic

deșeuri

du
ra

ta
 în

 a
ni

( = 100 de ani)

Pe baza informaţiilor de mai sus, scrie un text prin care să promovezi colectarea selectivă a deşeurilor şi 
reciclarea acestora.

3. Citește rețeta de cornuri cu gem prezentată în manualul de Științe ale naturii. Descoperă în reţetă minimum
două transformări ale materiei şi explică-le.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Lecția 5 | Transformări ale materiei
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Nume și prenume elev: 

PLUTIRE TRANSFORMĂRI ALE CORPURILOR

O cărămidă are masa mai 
mare decât un burete de aceeași 
mărime. Particulele de cărămidă 
sunt mai grele și mai apropiate 
unele față de altele decât cele 
de burete, așadar cărămida are 

 mai mare 
decât buretele.

Lemnul plutește fiindcă are 
densitatea mai  
decât a lichidului. 

Șuruburile de  
s-au  în apă, 
pentru că densitatea lor este mai 

 decât a apei. 

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. 

La brutărie este foarte important procesul de  
a pâinii, fără de care aceasta n-ar fi comestibilă.

O pânză lăsată pe o sursă de încălzire puternică suferă o 
 ireversibilă, fiind supusă unui proces de 

 . 

Pe tabla de fier cu care este acoperită casa bunicilor 
au apărut pete maronii, semn că a fost afectată de 

 .
Gardul lor vechi de lemn este aproape dărâmat, 

deoarece a intervenit procesul de  .

Frigiderul împiedică procesul de 
 a alimentelor, 

deoarece păstrează o temperatură 
care nu permite dezvoltarea unor 

 periculoase 
pen tru sănătate.

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Recapitulare
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AMESTECURI

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

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 

 .

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  .

Oxigenul este esențial pentru respirația tuturor animalelor.
Pentru ca peștii să poată respira, în apă trebuie să existe 

 dizolvat.

În apă , zahărul se va 
dizolva mai repede decât în apă rece. 

Sarea fină se va dizolva mai  
în apă decât sarea grunjoasă.

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. 

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



48

Nume și prenume elev: 

1    Identifică, în text, trei cuvinte care ilustrează stările de agregare ale apei.

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?

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.

3    Iulia vrea să afle informații despre caracteristicile corpurilor.
Uneşte informaţiile din cele două coloane, pentru a obţine enunţuri corecte:

1. dacă are densitatea mai mare decât a lichidului în care este scufundat.

3. dacă are densitatea mai mică decât a lichidului în care este scufundat.

2. dacă temperatura lichidului crește.

a. Un corp pluteşte

b. Un corp nu pluteşte

c. Un corp se dizolvă 
mai repede într-un lichid

stare gazoasă:            stare solidă:            stare lichidă: 

Fișă de lucru | Unitatea 5 | Test de evaluare
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? ?
?

?

6    Completează spaţiile cu transformările care s-au produs asupra corpurilor.

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

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.

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.

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.

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.

evaporarea

filtrarea

decantarea

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

Mircea: Pentru a separa nisipul de apă folosim… 

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

Iulia: Pentru a separa sarea de apă folosim…

C. La masă, Adina a pus sare în supă.
Sarea este un corp:

a. solubil în apă;
b. insolubil în apă;
c. fără gust.

Valentin

4    Alege răspunsul corect:

1 2 3 4 5 6 7

FB 3 3 3 3 3 3 3
B 2 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1 1

CALIFICATIV
ITEM

Cum te autoevaluezi?
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Nume și prenume elev: 

Materialul 
studiat

Cât timp a trecut până la 
egalizarea temperaturilor?

cană de metal
cană de porțelan

Corp Temperatura
apa caldă

gheața
aerul din cameră

Corpul 
studiat

Temperatura 
inițială

Temperatura
după 20 de minute

apa din cană
apa din castron

4. Realizează activitatea de laborator descrisă în manualul de Științe ale naturii.
Completează tabelul de mai jos.

1. Realizează prima activitate de laborator descrisă în 
manualul de Științe ale naturi.
Completează tabelul alăturat.

2. Realizează cea de-a doua activitate de laborator 
descrisă în manualul de Științe ale naturii.
Completează tabelul alăturat.

3. Realizează cea de-a treia activitate de laborator 
descrisă în manualul de Științe ale naturii.
Completează tabelul alăturat.

Paharul 
de înghețată

Materialul 
din jurul paharului Temperatura inițială Temperatura 

după 30 de minute

pahar 1

pahar 2

pahar 3

pahar 4

pahar 5

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  .

5. 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  .

6. Completează spațiile libere cu noțiunile potrivite.

Fișă de lucru | Unitatea 6 | Lecția 1 | Transfer de căldură
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7. 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 mascul. Acesta clocește oul ținându-l pe partea de deasupra a labelor picioarelor, aco-
perit cu o cută a pielii. În primele zile de viață, puii sunt protejați în același mod de 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:

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?

De ce masculul trebuie să preia imediat oul depus de femelă? 
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Nume și prenume elev: 

 

 

 

 

 

Obiect introdus 
în circuitul electric

Ce se întâmplă?
Becul luminează. Becul nu luminează.

cui metalic
scobitoare
pai de plastic
folie de aluminiu

1. Realizează un circuit electric simplu. Taie unul dintre cele două fire şi depărtează capetele. Pune pe rând, 
între capetele firelor, obiectele din tabelul de mai jos. Completează tabelul.

2. Observă ilustrația din manualul de Științe ale naturii. 
Completează tabelul, adăugând şi alte obiecte care funcționează cu energie electrică.

Obiect
Sursă de curent electric

priză baterie
calculator
ceas de perete
imprimantă
lanternă
tabletă

5. Șurubelniţele şi cleştii folosiţi de electricieni sunt din metal, dar au mânerele îmbrăcate în plastic sau 
cauciuc. Explică de ce.

3. Cum ar fi viaţa fără curent electric?

4. Ce mijloace de transport folosesc curent electric? 

Fișă de lucru | Unitatea 6 | Lecția 2 |  Circuitul electric simplu.  
Curentul electric
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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.

6. 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 contorul 
în prima zi?

Cât arată 
contorul  

după șapte zile?

b. Cum putem reduce consumul de curent electric la şcoală?

c. Cum putem reduce consumul de curent electric acasă?

7. Folosești eficient energia? 
Alege răspunsul care ți se potriveşte, pentru fiecare situație.
 Stingi lumina când părăseşti o cameră?                                         Da/Nu 
Închizi computerul dacă nu îl foloseşti o perioadă de timp?     Da/Nu
Stai mult timp în fața frigiderului cu uşa deschisă?                     Da/Nu
Foloseşti becuri ecologice?                   Da/Nu

Dacă ai răspuns DA:
• la mai mult de două întrebări, foloseşti eficient energia electrică. 
Felicitări!
• la mai puțin de două  întrebări, trebuie să-ți schimbi comportamentul!
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Nume și prenume elev: 

Corpul studiat Poţi vedea becul?

lemn

carton

sticlă

metal

hârtie de calc

1. Aprinde becul unei veioze şi aşază-te astfel încât 
becul să se afle la nivelul ochilor tăi. Ţine în faţa 
ochilor, pe rând, câte o placă de lemn, carton, sticlă, 
metal, apoi foaia de hârtie de calc.
Completează tabelul de mai jos.

2. Realizează activitatea de laborator descrisă în manualul de Științe ale naturii.
Completează tabelele de mai jos.

Ce se întâmplă cu umbra atunci când se schimbă 
distanţa dintre sursa de lumină şi obiect?

Ce se întâmplă cu umbra atunci când se schimbă 
distanţa dintre obiect şi ecran?

Distanța dintre sursa  
de lumină şi obiect

Mărimea umbrei 
(latura pătratului, în cm)

30 cm

40 cm

50 cm

Distanța dintre obiect 
şi ecran

Mărimea umbrei 
(latura pătratului, în cm)

10 cm

20 cm

30 cm

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  .

Completează spaţiile libere cu noţiunile potrivite.

Fișă de lucru | Unitatea 6 | Lecția 3 |  Lumina. Fenomene legate  
de lumină
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3. 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? 
Desenează instrumentul imaginat de tine.

6. Scrie câte cinci exemple de corpuri transparente şi opace.

4. De ce apar mai multe umbre în jurul patinatorilor?

5. Alcătuieşte un tabel cu surse de
lumină naturale şi surse de lumină
artificiale.

Surse naturale Surse artificiale

corpuri transparente:

corpuri opace:
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Nume și prenume elev: 

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 știe cât curent electric a consumat în 
locuinţă dacă se uită la  .

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  .
Orice cablu al unui aparat electric este acoperit cu 

un material , deoarece sârmele 
sunt bune   de electricitate 
și pun viaţa în pericol. Doar astfel asigurat, cablul 
poate fi pus în , pentru a face 
aparatul să funcţioneze. 

Andrei are o mașinuţă cu telecomandă care 
nu merge, deoarece din circuitul ei lipsește sursa, 
adică o  .

Dacă mama are mâna caldă și ţine mâna rece a 
copilului, atunci căldura se  și  
mânuţa se  .

Uneori, când ne îmbolnăvim,  
corpului crește și o măsurăm cu ajutorul unui 

 .

ELECTRICITATE CĂLDURĂ

Fișă de lucru | Unitatea 6 | Recapitulare
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Citește enunțurile. Completează spațiile libere cu termenii potriviți din lista de cuvinte.

LUMINĂ

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. 

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 și 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

termometru

transferă

transparent

umbră
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Nume și prenume elev: 

a.   

b.  

c.   

  

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 obligatorii 
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?

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.

sursa:                                                  

felul ei:                                                  

Fișă de lucru | Unitatea 6 | Test de evaluare
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4  Asociază corespunzător noțiunile din cele două coloane, pentru a oferi informații corecte copiilor de la 
spectacol.

1. permite razelor de lumină să treacă prin el.

3. blochează toate razele de lumină.

2. permite doar unei părți a luminii să treacă prin el.

a. Un corp opac

b. Un corp transparent

c. Un corp translucid

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.

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.  Temperatura din sala de spec-
tacol 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. Taie cele trei materiale care nu au această
 proprietate, apoi rescrie lista corect.

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

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

a. Vedem un corp alb

b. Vedem un corp negru

c. Vedem un corp colorat

1. absoarbe toată lumina.

2. absoarbe o parte din lumină şi reflectă o altă parte.

3. reflectă toată lumina.

dacă acesta

8    Completează spaţiile cu informaţiile corespunzătoare 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.

5    Alege răspunsurile corecte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALIFICATIV
ITEM

Cum te autoevaluezi?
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Nume și prenume elev: 

asemănări: 

deosebiri: 

1    Completează spaţiile libere:
Anotimpurile se formează ca urmare a mişcării de  a Pământului. Alte consecinţe ale 
mişcărilor planetei sunt  şi  .

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

Primăvara a trecut. E început de vară şi dorul vacanţei mari 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. 

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.

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.

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

Fișă de lucru | Evaluare finală
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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 două 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 două 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.

4. decantare

5. cernere

6. filtrare

a. făină + boabe de grâu

b. stafide + apă

c. ulei + apă

6  Uneşte informaţiile de pe cele trei coloane pentru a obţine enunţuri corecte despre amestecuri:

1. lichid cu lichid

2. solid cu solid

3. solid cu lichid

formează 
un amestec de

și se 
separă 

prin

7    Alege răspunsul corect:
A. Dacă zahărul s-a dizolvat în lapte spunem că: 
      a. laptele este solvent           b. zahărul este insolubil           c. zahărul şi laptele nu se amestecă.

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. Pe data de 13.05.2021, pe eticheta unui produs alimentar scria:
Acest produs:

a. este expirat;
c.  este potrivit pentru a fi consumat;
b.  nu mai este recomandat pentru consum.

Produs la data de: 27.07.2020
Termen de valabilitate: 12 luni
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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.

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

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

                                                  

  

 

 

 

 

 



63

a.  Umbra se 
produce

1. când un corp opac blochează calea luminii.

2. când un corp transparent lasă lumina să treacă.

c.  Un corp pe care 
îl vedem negru

5. absoarbe toată lumina.

6. respinge toată lumina.

b.  Un corp pluteşte 
pe un lichid 

3. dacă are densitatea mai mare decât a lichidului.

4. dacă are densitatea mai mică decât a lichidului.

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:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CALIFICATIV
ITEM
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