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Tema 1. Misterele animalelor 

Materiale necesare:  

 fişă de lucru  

Mod de organizare:  

 Lucraţi ȋn grupe formate din trei - patru elevi.   

Sarcină de lucru: 

 Completaţi fişa de lucru, analizând cu atenţie imaginile. 

 

 

Pentru a supravieţui, este nevoie să te adaptezi. Este o „lege” destul de simplă, pe care animalele au 

înţeles-o mult mai bine decât noi, oamenii. Şi-au schimbat astfel comportamentul şi, în timp, chiar şi structura 

corpului.  

 Cele mai interesante adaptări ale animalelor la mediul înconjurător sunt: 

 Încălzirea: Pentru a putea face faţă temperaturilor extrem de scăzute, pinguinii se lipesc unii de alţii, 

încercând să se încălzească. În plus, penele ce acoperă stratul inferior de puf scurte şi tari, se lipesc unele de 

altele, formând un strat de aer termoizolant. 

 Migraţia: Toamna, păsările se deplasează în ţările calde, pentru a-şi procura hrana sau pentru  

a se îmnulţi.  

 Conservarea resurselor: Atunci când trebuie să parcurgă fără hrană sau apă distanțe mari, cămila 

acumulează ca şi rezervă o cantitate mare de hrană și de apă. În cocoașă, ea poate strânge hrană sub formă de 

grăsime, cu care rezistă fără a se mânca timp de 30 de zile. 

 Blana: Pentru unele animale, blana nu este doar un “accesoriu”, ci o parte indispensabilă a corpului. 

 Hibernarea: O mulţime de animale, precum veveriţele siberiene, aricii, liliecii şi urşii aleg somnul 

îndelung în detrimentul a tot ceea ce înseamnă viaţă. Ursul american ratează toate iernile, deşi poate fi trezit cu 

uşurinţă, în timp ce anumite specii de mamifere mici intră într-o stare de leneveală din care cu greu pot fi scoase.  

      Aşadar, greutatea cu care ne ridicăm din pat în zilele geroase de iarnă, are un corespondent în hibernarea 

întâlnită la animale! 
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Tema 2. Reacția plantelor la diferite schimbări de mediu 

A. Adevărat sau fals!  

Notează cu „A” enunțurile adevărate şi cu „F” enunțurile false! 

 

 Pentru a supraviețui plantele se adaptează la condițiile de mediu.  

 În zonele cu temperaturi scăzute cresc multe plante. 

 Regina nopții ȋşi ȋnchide petalele noaptea. 

 Feriga preferă locurile umbroase. 

 Plantele ȋşi prepară hrana ȋn prezența luminii. 

B.  Găseşte perechea, lucrând singur! 

Scrie ȋn pătrat acelaşi număr corespunzător cuvântului sau enunțului din partea dreaptă! 

 

Orezul                                          Coniferele 

 

Au frunzele subțiri, sub formă de ace.                          Păpădia 

 

 

Acumulează apă ȋn tulpinile groase,    Se cultivă ȋn locurile umede                                                                                        

  

având frunzele sub formă de spini.     

                             

Semințele sunt ȋnsoțite de un puf fin.                           Cactusul   

 

 

 

 

 

 

 

C.   Ilustrați  prin texte  şi desene caracteristici deosebite ale unor animale, lucrând în grupe!  
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❖ Hărnicia albinelor 

❖ Munca furnicilor 

❖ Frumusețea fluturilor 

❖ Pericolul şerpilor 

❖ Grija pentru curățenie a pisicilor 

Etape de lucru: 

  1. Impărţiţi-vă ȋn grupe de 5-6 elevi. Aveţi nevoie de  markere colorate şi coli de scris; 

  2. Fiecare grupă realizează o sarcină de lucru; 

  3. După aproximativ 30 de minute fiecare echipă ȋşi deleagă 1-2 reprezentanți care vor 

prezenta textele şi desenele realizate. 

    4. Puteţi realiza o expoziție cu lucrările voastre. 

Tema 3. Cum păstrăm căldura? 

Materiale necesare: 

 o linguriţă; 

 o farfurie cu puţină grăsime animală; 

 două pungi de plastic;  

 două cuburi de gheață.  

 

Mod de organizare: 

 Impărţiţi-vă  ȋn grupe a câte patru elevi. În fiecare grup alegeţi doi elevi care vor 

realiza experimentul, unul care va nota rezultatele obţinute şi unul care va fi 

conducătorul grupului.  

Sarcină de lucru: 

 Realizând experimentul observaţi cum împiedică grăsimea pierderile de căldură. 

 Etape de lucru: 

 1.  Așezați puţină grăsime în palma unui coleg din echipa voastră; 

2.  Așezați mâinile, una cu grăsime și alta fără grăsime, în câte o pungă de plastic; 

3. Așezați cuburi de gheață sau gheață zdrobită pe partea exterioară a pungilor. 

Pe baza observaţiilor experimentale descrieţi „senzaţia de frig” resimţită de cele două palme 

la atingerea cuburilor de gheaţă ............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reţinut !  

      Grăsimea este o substanţă care ne ajută să ne menţinem temperatura corpului constantă pe 

timpul iernii.Aşa se explică de ce pinguinii, focile, urşii polari pot rezista la temperaturile 

scăzute de la Polul Nord. 

Ştiu să răspund? 

 

• De ce grăsimea ne protejează de frig?  

• Ce animale au stratul de grăsime gros? 

• Ce se întâmplă cu animalele la care stratul de grăsime este subțire când 

temperatura este scăzută? 

 



 


