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Prefaţă 
 
 
 

Lucrarea de față, realizată conform Anexei nr. 2 la OMEN 
nr. 5003/02.12.2014, vizează observarea și perceperea lumii în 
întregul său, cu componentele, procesele și fenomenele 
caracteristice, învățarea prin explorare și aplicare, receptivitate și 
flexibilitate de a aplica cunoștințele dobândite în viața cotidiană, 
spiritul investigator, interpretarea critică a observațiilor, dorința 
de a împărtăși experiențe proprii. 

Conținuturile învățării sunt structurate în caietul de lucru pe 
cele trei domenii: Științele vieții, Științele Pământului, Științele 
fizicii și vin în întâmpinarea elevilor pentru a le dezvolta 
cunoașterea pornind de la explorarea și investigarea lumii 
înconjurătoare, către o realitate mai îndepărtată, stimulând 
interesul, observând utilitatea propriei munci prin achizițiile 
dobândite și creșterea caracterului formativ al învățării.   
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DOMENIUL  I 

Ştiinţele vieţii 
   Caracteristici ale lumii vii 

 

Caracteristici ale vieţuitoarelor – nevoi de bază: apă, aer, hrană 
 
 

 

 
 
           
1. Încercuiește viețuitoarele la care omul asigură condițiile de bază pentru a 
trăi și a se dezvolta. 
 

���� urs, câine, trandafir, mușețel, curcă, privighetoare, șarpe, găină,  
ardei gras, arici, vacă, cireș, ghiocel, lalea, fasole, porumb, grâu. 

 
2. Subliniază viețuitoarele care își asigură singure hrana și apa pentru a trăi 
și a se dezvolta. 
 

���� cal, cuc, măgar, pisică, broască, vulpe, căprioară, șopârlă, rață,  
dihor, popândău, vidră, papagal, veveriță, crap, pelican, cerb. 

 
3. Dă exemple de viețuitoare care trăiesc în: 

���� apă: ____________________________________________; 
���� aer: _____________________________________________; 
���� pădure: __________________________________________; 
���� grădină: _________________________________________. 

 
4. Găsește locul viețuitoarelor! 
                        arici 
                       pește                                                   APĂ 
                         lup                                                    AER 
                       copac                                                  SOL 
                     ciupercă 

          

Pentru a trăi și a se dezvolta, viețuitoarele au nevoie de 
aer, apă, hrană, lumină și căldură, în mod diferit. 

Ele se adaptează mediului în care trăiesc. 

1

Să reţinem! 
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5. Pentru a trăi, unele viețuitoare au nevoie de foarte multă apă. Enumeră-le.  
����_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

6. Dă exemple de viețuitoare care: 
���� trăiesc în sol:____________________________________; 
���� trăiesc pe sol: ____________________________________; 
���� zboară: _________________________________________; 
���� se hrănesc cu boabe: _______________________________; 
���� au cuib: _________________________________________; 
���� le întâlnim la baltă:________________________________. 
 

7. Bifează varianta corectă! 

 Viețuitoarele au nevoie de aer pentru respirație/expirație. 

 Viețuitoarele au nevoie de căldură pentru înflorire, dezvoltare / a prepara 

hrana. 

 Floarea-soarelui nu are/ are nevoie de multă lumină. 

 Solul oferă viețuitoarelor apa necesară creșterii/apă, substanțe minerale 

și adăpost. 

 
8. Colorează: 

���� cu roșu, viețuitoarele care iubesc mult lumina; 
���� cu verde, viețuitoarele care se adăpostesc în sol; 
���� cu galben, viețuitoarele care iubesc seceta; 
���� cu albastru, viețuitoarele care iubesc umezeala. 
 

cârtița feriga vița-de-vie floarea-soarelui 

orez râma cactus păpădia 

 
9. Completează enunţurile folosind cuvintele date: 

���� …………………. este necesară plantelor pentru a-şi prepara hrana. 
���� Vieţuitoarele au nevoie de ………………….. pentru a se dezvolta. 
���� Plantele, animalele şi oamenii au nevoie de ……………. pentru a respira. 
���� Hrana şi adăpostul unor animale depinde de ………………..  . 

 

(căldură, sol, lumină, aer) 
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DOMENIUL  II 

Ştiinţele Pământului 
Pământul – mediu de viaţă 

Apa 
 
 

 
 

1. Scrie care sunt caracteristicile (însuşirile) apei: 
���� _________________________; 
���� _________________________; 
���� _________________________; 

���� _________________________; 
���� _________________________; 
���� _________________________, 

 

2. Adevărat sau fals?  
 

  Apa se găseşte în natură în stare lichidă, solidă 

sau gazoasă. 

  
Apa spală, înmoaie sau sfărâmă roci, transportă 

pietriş, mâl, nisip. 

  
Apa izvoarelor poate fi sărată, amară sau sălcie. 

  Apa nu este necesară oamenilor, animalelor, plantelor. 
 

3. Daţi exemple de vieţuitoare care trăiesc în apă (mediul acvatic), apoi 
desenaţi-le: 
 

____________________________ 

 

  

____________________________ 

 

          

Componentele mediului sunt: apa, solul și aerul.  
Apa este un corp transparent, fără gust, fără culoare și fără 

miros. Ea este un bun dizolvant. 
Apa se întâlnește peste tot în natură în stare lichidă, solidă 

sau gazoasă. Fără apă nu ar exista viață pe pământ.  
 

8

Să reţinem! 
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DOMENIUL  II 

Ştiinţele Pământului 
 

 
Influenţa omului asupra mediului de viaţă 

Poluarea apei, a solului, a aerului 
 

 

 
 

1. Adevărat sau fals? 

���� Activităţile omului pot duce la distrugerea mediului înconjurător.  
���� Mediul nu se poluează (se otrăveşte) cu substanţe toxice.  
���� Prin poluare, viaţa plantelor, a animalelor şi a oamenilor este pusă în 

pericol.  
 

2. Grupează în tabel acţiunile: colectarea deşeurilor (resturilor), plantarea 
pomilor, irigaţii, vânătoarea şi pescuitul în exces, aruncarea gunoaielor la 
întâmplare, utilizarea îngrăşămintelor chimice, tăierea pădurilor, amenajarea 
unor rezervaţii. 
             

Acţiuni de protejare a mediului Acţiuni dăunătoare mediului 
  
  
  
  

 

3. Scrie cum pot fi poluate: 
 

���� aerul: _____________________________ 
_____________________________ 

���� apa:     _____________________________ 
_____________________________ 

���� solul: _____________________________ 
_____________________________ 

 

Mediul se poluează când în aer, apă și sol pătrund substanțe
toxice, iar viața plantelor, a animalelor și a oamenilor este 
pusă în pericol. 
 

21
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DOMENIUL  III 

Ştiinţele fizicii 
Tipuri de transformări ale materiei 

 

Topire, solidificare, vaporizare, condensare 
 

 

 
 

1. Alege varianta corectă! 
 

���� În natură, apa se află în stare: 
a) solidă; 
b) lichidă; 
c) gazoasă. 

 

���� Solidificarea este fenomenul de transformare a apei în: 
a) vapori; 
b) gheaţă; 
c) aburi. 

 

���� Condensarea este fenomenul de transformare a apei din stare gazoasă 
în stare: 

a) de vapori 
b) solidă 
c) lichidă 

 

2. Uneşte ce se potriveşte: 
���� sticla cu apă rece scoasă din frigider 
���� rufele puse pe sârmă la uscat                   
���� ochelarii se aburesc când intrăm iarna în casă               
���� fulgul de zăpadă ţinut în palmă  
���� o tăviţă cu apă ţinută în congelator  

Evaporare 
Condensare 
Solidificare 
Topire 

        

 Apa se găsește în natură în cele trei stări de agregare: solidă, lichidă 
și gazoasă. 

Trecerea apei din stare lichidă în stare solidă se numește solidificare
(înghețare). 

Trecerea apei din stare solidă în stare lichidă se numește topire. 
Trecerea apei din stare lichidă în stare gazoasă (de vapori) se 

numește vaporizare (evaporarea – vaporizarea are loc la suprafață);
fierberea – vaporizarea are loc în tot lichidul.  

Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numește condensare. 

34 35-
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3. Imaginează-ţi că eşti un gheţar (munte de gheaţă) la Polul Nord sau Sud. 
Ce dorinţe ai vrea ca oamenii să-ţi îndeplinească ca să nu polueze mediul şi 
să nu te topeşti? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
4. Completează corect enunțurile. 

���� O parte din apa din lacuri, râuri, mări și oceane se _______________ 
și se ridică în aer sub formă de vapori. 

���� Un fulg de zăpadă luat în palmă se _______________. 
���� Iarna, când aerul este rece, apa îngheață, adică are loc ____________. 

 
5. Care este cuvântul potrivit? 
 

���� lichidă, solidă, evaporare, topire, solidificare 
 

Completează: 
���� Plouă. ____________________________ 
���� Ninge. ____________________________ 
���� Soarele arde cu putere la mare. ________________ 
���� Crestele munților sunt acoperite cu zăpadă. ___________ 
���� Omul de zăpadă nu se mai vede. ________________ 

 
 

Ştiaţi că … 
���� O sticlă cu apă închisă cu dop şi lăsată în ger se va sparge pentru că 

apa s-a solidificat şi şi-a mărit volumul? 
���� Pentru a proteja iarna ţevile cu apă, oamenii le izolează cu vată de 

sticlă (termoizolant)? 
���� Evaporarea depinde de suprafaţa vasului, de temperatură, de vânt?  

 




