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Ai ieșit la joacă într-o zi de vară? E zăpușeală, ți-e foarte 
cald și ești foarte, foarte însetat. Ai nevoie de apă! Alergi 
până la robinet. Umpli cu apă un pahar mare… aahhh! E 
rece și bună! Atât de plăcut să o bei! Îți imaginezi cum ar 
fi dacă din robinet nu ar ieși nicio picătură de apă? Unde 
crezi că ai găsi cel mai apropiat izvor?
În unele sate nu există cișmele sau izvoare… ba, uneori, 
nici măcar apă nu există. Băieții și fetele care locuiesc 
acolo trebuie să meargă foarte departe să scoată apă  
din fântână, iar aceasta nu este întotdeauna potabilă.
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Nu-i așa că-ți place să sari în băltoace sau să modelezi 
lutul? Bine, dar te vei murdări din creștet până-n tălpi! 
Un duș bun, însă, poate salva situația. Dacă nu am avea 
apă, am fi foarte murdari.
Și ce crezi că s-ar întâmpla cu hainele, cu farfuriile din 
care mănânci și cu podeaua ori covoarele din casa ta? 
Ai nevoie mereu de apă pentru spălat, nu-i așa?
Apa este folosită pentru udarea plantelor de pe balcon 
și a legumelor și copacilor din grădină. În plus, poți să 
te scalzi în undele ei răcoroase. Ce distractiv e să te 
bălăcești în valuri!
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Planeta noastră are 
multă apă. Atât de 

multă încât, privită din spațiu, 
planeta pare albastră. Imaginează-ți cum 

ar fi să putem pune toată apa de pe Pământ într-o carafă 
enormă, plină-ochi. Știi că, la aceeași scară, toată apa dulce 
de pe planetă ar încăpea într-un pahar? Pe lângă apa sărată 
din mări și oceane, atât de multă, apa dulce e foarte puțină. 
Cea mai mare parte din aceasta se găsește în subteran, iar la 
suprafață o întâlnim sub formă de gheață. Astfel, din paharul 
cu apă dulce, doar un degetar ar reprezenta apa din râuri, 
lacuri și nori. Nu e prea mult, nu-i așa?

6



6 77


