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UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1 
PĂMÂNTUL – MEDIU DE VIAȚĂ

1. Apa, aerul, solul
2.  Surse de apă – tipuri, utilizări. Mişcarea apei la suprafaţa 

Pământului
3. Schimbări ale stării de agregare a apei
4. Fenomene ale naturii. Circuitul apei în natură

Recapitulare 
Evaluare
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1. APA, AERUL, SOLUL
1. Scrieți în casete denumirile corpurilor ilustrate, ca în model.

2. Alcătuiți enunțuri în care să prezentați: 

a) importanța aerului;    

 

b) importanța apei;     

 

c) importanța solului.    

 

3.  Notați trei situații în care ați folosit apa pe parcursul unei zile.  
Prezentați situațiile în fața clasei și discutați.

4.  Realizați cele două experimente prezentate în imagini. Notați și prezentați  
colegilor concluziile.

5. Notați cel puțin o modalitate de îmbogățire a calității solului.

apa

a) a)b)

b)
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pârâu râu fluviu izvor

baltă mare fluviu ocean râu lac

2. SURSE DE APĂ – TIPURI, UTILIZĂRI.  
MIŞCAREA APEI LA SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI

1. Realizați corespondența între sursele de apă ilustrate și denumirile potrivite, ca în model.

2. Colorați casetele care conțin denumirile unor ape stătătoare.

3. Realizați desene care să ilustreze exemple de utilizări ale apei din: a) fluviu; b) mare; c) lac.                                        

4. Completați enunțurile cu termenii potriviți.
•	Apa mai multor izvoare formează  ................................................................................................ .
•	În apa unei mări se varsă un  ........................................................................................................ .

•	Balta este o apă  ............................................................................................................................ .

5.  Precizați importanța apei pentru oameni și plante.  
Scrieți cât mai multe exemple.

a b c
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3. SCHIMBĂRI ALE STĂRII DE AGREGARE A APEI
1. Scrieți denumirea corespunzătoare fiecărei transformări a stării de agregare a apei.

2. Răspundeți la întrebări:
•	Ce fenomen are loc atunci când se întind rufele spălate la soare?

•	Ce se întâmplă cu lichidul dintr-un vas pus în congelator?

 
•	Ce fenomen are loc dacă pui apă într-un vas pe caloriferul cald?

3. Dați exemple de situații în care se petrec fenomenele notate pe etichete.

4.  Realizați desene care să ilustreze schimbări ale stărilor de agregare  
a apei în situațiile precizate: a) în gospodărie; b) în mediul apropiat.

a b

Iarna - zăpada
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4. FENOMENE ALE NATURII. CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ
1. Scrieți în casete denumirile fenomenelor naturii ilustrate, după model.

2. Ordonați etapele circuitului apei în natură.
Vaporii de apă formează norii.
O parte din apa ploilor este absobită de pământ.
La contactul cu aerul rece, norii se transformă în precipitații.

3. Răspundeți la următoarele întrebări:
•	În ce se transformă apa prin fierbere?

 
•	Ce se formează pe pereții exteriori ai unui vas scos din frigider?

•	Ce se întâmplă în perioadele în care plouă foarte rar și puțin?

4. Realizați un desen pentru a demonstra circuitul apei în natură.

ploaie    




