
Adevărat sau fals: 
hamsterii dorm în 

timpul nopþii.

De ce sunt căþeii 
excelente animale 

de companie?

Cu ce se hrăneºte 
un somn?

Ce păsări 
învaþă să 

vorbească?

Broaºtele-þestoase 
sunt amfibieni?

De ce bat iepurii 
din lăbuþe?

Cum numeau 
vechii egipteni 

pisicile?

Cum să îți confecționezi 
o minicarte

3. Împăturește 
paginile
Împătureşte paginile 
decupate şi ordonează-le 
după număr.

2.
Separă 
paginile
Separă paginile minicărţii 
rupându-le uşor de-a lungul 
liniilor punctate.

1. Alege un subiect 
și colorează 
ilustrațiile 
Fiecare pagină din această 
carte va face parte din 
minicartea ta. Alege-ţi un 
subiect. Apoi extrage cu grijă 
paginile respective. Fă ca 
ilustraţiile să prindă viaþă 
colorându-le!

4. Prinde-le 
laolaltă
Foloseşte o bucată de 
sfoară pe care o treci prin 
găurile paginilor.

5. Fă un nod
Înnoadă sfoara pentru a nu 
se desface.
Felicitări! Tocmai ţi-ai creat 
propria minicarte!

Ce îi trebuie 
unui ºarpe þinut 

în terariu?

TEST RAPID
Ce ai învățat?



ŞEZI!
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Câinii au auzul de patru ori  
mai bun decât al oamenilor...

...şi pot recunoaşte mai mult  
de 150 de comenzi.

Câinii văd lumea în nuanţe de negru şi alb,  
dar disting şi galbenul, şi albastrul.

Petrece timpul cu el.  
Hrăneşte-l şi nu uita să îl scoţi  

afară la o lungă plimbare.

Unii câini adoră să fie de folos.  
Pot fi antrenaţi pentru viaţa la fermă,  

pot deveni câini poliţişti sau câini  
ghizi pentru persoanele cu dizabilităţi.

Oamenii au domesticit câinele  
acum mai bine de 15 000 de ani.

Cum poţi să fii un bun prieten al câinelui?

De atunci, câinii şi oamenii  
au fost prieteni.
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PISICA MEA

Leii pot rage, dar nu pot toarce.  
În schimb pisicile torc, dar nu rag. Puii de  
pisică torc începând cu a doua zi de viaţă.

Pisicile au gheare retractabile  
pe care le pot ascunde sau scoate,  

în funcție de situație.

Egiptenii antici considerau pisicile animale sacre  
şi obişnuiau să aibă pe lângă casele lor astfel de  

vieţuitoare. Ei le spuneau pisicilor „Mau”.

Amprenta nasului unei pisici este unică  
precum amprenta unui deget de-al nostru.

ACEASTĂ CARTE A 
FOST CREATĂ DE:

SFÂRR!

ROAR!

MAU!
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Pisicile sunt cunoscute pentru  
faptul că îşi petrec o mare parte  

din timp curăţându-şi blana.

Limba lor asemănătoare unui  
şmirghel este perfect concepută  

pentru această activitate.

Ştii să ai grijă de o pisică? Nu uita  
să o hrăneşti şi să îi dai apă. Pisicile  

adoră să le scarpini după urechi!

Pisicile au un miros bine dezvoltat  
şi se salută prin atingerea nasului.

Pisicile au început să trăiască pe lângă  
oameni acum aproape 10 000 de ani.

Pisicile sunt şi bune căţărătoare.  
Ele pot sări până la de şase ori înălţimea lor.
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IEPURELE MEU

Iepurii au nişte urechi foarte lungi.  
Ele pot avea între 10 şi 25 de centimetri.

Iepurii se ridică în două labe pentru a vedea  
dacă există vreun pericol. Ei bat din lăbuţe  

pentru a-i face atenţi pe ceilalţi iepuri  
cu privire la prezenţa unor duşmani.

Puii de iepure sunt aşa de drăguţi!

Iepurii sunt animale erbivore.  
Le plac tulpinile plantelor,  

fructele şi legumele.

ACEASTĂ CARTE A 
FOST CREATĂ DE:


