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Prezentarea
manualului

Manualul cuprinde: Varianta tipărită și Varianta digitală
(similară cu cea tipărită, are în plus activități multimedia interactive
de învățare, cu rolul de a spori valoarea cognitivă).
Varianta digitală este accesibilă pe platforma www.manuale.edu.ro

Manualul este structurat în 4 unități de învățare

Structura unităților de învățare

Recapitulare și evaluare /
Recapitulare și evaluare finală

Lecții de predare-învățare
Conținuturi
Observă şi descoperă
Important de reținut
Exersează
Aplică
Să ne amintim
Știai că?
Vocabular
Citeşte
Proiect în echipă
Instrucțiuni
de utilizare
a manualului
digital:

Mărire/
micșorare

Buton
înainte

Buton
înapoi

Buton întoarcere
automată

Ecran
complet

Pictograme

Pagina
anterioară

Pagina
următoare

Salt la începutul
manualului

Salt la sfârșitul
manualului

Activități
multimedia statice

Activități multimedia
interactive – aplicații cu
interactivitate ridicată

?

Secțiunea
de „ajutor”
Activități multimedia
animate – videoclipuri
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„Geografia studiaza˘ întregul teritorial
Vintilă Mihăilescu (1890-1978)
˘
de la localitate la planeta”
COMPETENȚE GENERALE

1. Prezentarea realităţii observabile, cu ajutorul terminologiei generale şi specifice.
2. Utilizarea elementelor semnificative din matematică, ştiinţele naturii şi disciplinele sociale, în înţelegerea realităţii înconjurătoare.
3. Relaţionarea realităţii înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică.
4. Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea orizontului local, a ţării şi a lumii contemporane.

COMPETENŢE SPECIFICE

CONŢINUTURI

Unitatea 1. Elemente de geografie a orizontului local și apropiat
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/
situații de învățare diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază
2.1. Aplicarea unor elemente și operații matematice minime
în înțelegerea unor situații reale observate
2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte
discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în
descrierea și explicarea realității înconjurătoare
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe
reprezentările cartografice
3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor
geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii
contemporane

Orizontul apropiat
Clasa, școala, cartierul, localitatea
Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și localității
Orizontul local
Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
Hărți ale orizontului local
Caracteristici generale observabile ale orizontului local
Relief, hidrografie, vegetație
Populație, așezări, activități ale oamenilor
Modificări observabile și repere de timp
Modificări observabile în realitatea înconjurătoare
Ora, ziua, săptămâna, anul
Calendarul
De la orizontul local la țară
Localitatea natală
Regiunea înconjurătoare
De la orizontul local la regiune și țară

Unitatea 2. Elemente de geografie a României – elemente de geografie generală
2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte
discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în
descrierea și explicarea realității înconjurătoare
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter
geografic din mediul înconjurător al orizontului local, al
regiunii, țării și continentului
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și
înțelegerea diversității naturale și umane

Limite și vecini
Relieful: caracteristici generale și trepte de relief
Clima, apele, vegetația, animalele și solurile
Locuitorii și așezările omenești
Activități economice
Resurse și activități industriale
Principalele produse agricole
Căi de comunicație

Unitatea 3. Elemente de geografie a României – elemente de geografie regională
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/
situații de învățare diferite
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute
2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte
discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în
descrierea și explicarea realității înconjurătoare
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe
reprezentările cartografice
4.2. Dobândirea interesului pentru înțelegerea rolului
mediului înconjurător pentru viața și activitatea societății
4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și
înțelegerea diversității naturale și umane

Marile unități geografice ale României
Munții Carpați
Dealurile și podișurile
Câmpiile şi Delta Dunării
Caracteristici geografice ale regiunii în care este situat orizontul local
Elemente de prezentare ale unei regiuni – poziție, limite, caracteristici
naturale, resurse și activități economice
Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul orizontului local
Organizarea administrativă a României
Organizarea administrativă actuală
Orașul București – caracterizare geografică
Caracterizarea geografică a județului și a localității în care este situat
orizontul local

Unitatea 4. România în Europa și pe glob
2.3. Identificarea unor fenomene și procese cu caracter
geografic din mediul înconjurător al orizontului local,
al regiunii, țării și continentului
3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă
3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe
reprezentările cartografice
4.1. Dezvoltarea curiozității de cunoaștere a elementelor
geografice caracteristice orizontului local, țării și lumii
contemporane
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România în Europa
Poziția geografică a României în Europa: limite și vecini
Țările vecine: denumire, capitală
Europa – un continent al planetei
Europa – scurtă caracterizare geografică
Europa și România – elemente comune
Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră
Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)
Continente și oceane
Terra – o planetă a Sistemului Solar
Planiglobul – imaginea Terrei

t
a
e
a
t
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1
Portofoliu
pe unitate
Realizează,
împreună cu colegii,
un portofoliu despre
localitatea natală,
urmărind elementele
de geografie din
unitatea de învăţare.
Folosește fotografii,
hărți, articole de
presă, informații de
pe internet.

Elemente de geografie
a orizontului local și apropiat

Conținuturi
• Orizontul apropiat

• Orizontul local
erale observabile
• Caracteristici gen
l
ale orizontului loca
abile și repere
• Modificări observ
de timp
cal la țară
• De la orizontul lo
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Orizontul apropiat

Clasa, școala, cartierul, localitatea

Cristiana şi David sunt doi elevi în clasa a IV-a şi învaţă într-o şcoală dintr‑un oraş
frumos din ţara noastră, România. Aici, la şcoală, cei doi elevi, Cristiana şi David,
împreună cu colegii lor îşi petrec o parte din zi învăţând lucruri noi şi interesante.
Cealaltă parte din zi şi-o petrec acasă şi la locurile de joacă din cartier.

Observă şi descoperă

Știai că?
Prima şcoală cu preda
rea în limba română a fost
înfiinţată în anul 1583, la
Braşov (Şcheii Braşovului).

Priveşte imaginile de mai jos şi răspunde la următoarele
întrebări:
1

a

Sala de clasă a primei şcoli
cu predarea în limba română

b

Ce crezi că sunt reprezentate în imaginile de mai sus?
Ce legătură există între cele două imagini?
Ce obiecte redate în prima imagine se găsesc şi în sala ta de
clasă?
Câte ore dintr-o săptămână îţi petreci în sala de clasă?
Compară clasa în care înveţi tu cu sala de clasă din figura 1.
Pentru aceasta, desenează în caiet diagrama de mai jos şi scrie
în ea asemănările şi deosebirile pe care le observi.
2

Atelier

Clasa ta

Lucraţi în echipă şi con
struiţi macheta clasei voastre
din cutii de carton, hârtie de
la ambalaje şi alte materiale
reciclabile. Faceţi turul gale
riei şi analizaţi lucrările.

Clasa din figura 1
Asemănări

Deosebiri

Deosebiri

Figura 1. Sală de clasă

După ce o explorezi şi culegi informaţii despre şcoala în care
înveţi, realizează o prezentare a acesteia, având în vedere:
anul în care a fost construită;
numărul etajelor, sălilor de clasă, laboratoarelor şi
cabinetelor;
dacă în şcoală există bibliotecă şi cabinet medical.
3

8

Important de reținut
Orizontul apropiat este spaţiul care te înconjoară (lo
cuinţa, casa, şcoala, cartierul) şi pe care îl străbaţi aproape
în fiecare zi în drum spre şcoală, la joacă, în parc cu prietenii.
Cartierul este o parte a unei localităţi, cu case, cu blocuri,
cu magazine, cu locuri pentru joacă.
Localitatea este o aşezare omenească (sat sau oraş), în
care oamenii trăiesc, muncesc sau desfăşoară alte activităţi.

Aplică

Cofetărie
Hotel
Centru
comercial

Spital

Cartier

Cristiana locuieşte într-un cartier cu blocuri şi David într-un cartier cu
case. Observă imaginile de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări:

Care dintre cele două imagini
seamănă cu cartierul în care locuieşte
Cristiana?
În care dintre cele două imagini
clădirile au mai multe etaje?

a

b

Formulează, în caiet, câte o propoziţie cu fiecare dintre următorii termeni: orizont apropiat,
cartier şi localitate.
Descrie orizontul tău apropiat, răspunzând la următoarele întrebări:
Cum se numeşte localitatea în care trăieşti? Dar cartierul?
Care clădiri sunt mai numeroase: casele sau blocurile?
Care sunt cele mai importante clădiri din cartierul tău? Dar cele aflate în drumul tău spre şcoală?

Exersează
Transcrie textul în caiet şi completează-l cu termenii potriviţi
din listă.
Maria, verişoara lui David, locuieşte în ... vecin, într-un ... cu
case. ... în care învaţă este mică, cu un singur ... şi cu doar opt săli
pentru ... .
Listă de termeni: cartier, clase, etaj, oraşul, şcoala.
Citeşte textul de mai jos.
„Cotroceni este unul dintre cele mai cochete cartiere bucureş
tene. În principal zona rezidenţială cu vile din secolul 19 şi străzi
străjuite cu arbori bătrâni, Cotroceniul are renumele de cartier
curat şi liniştit.
Una dintre cele mai vizitate atracţii este Grădina Botanică, ur
mată de Palatul Cotroceni şi Muzeul Naţional Cotroceni.”
Sursa: „Cartiere cu istorie din Bucureşti”.
Precizează: numele cartierului şi al orașului la care face referire
textul; numele a trei obiective din cartier de interes pentru vizitatori.

Vocabular
oraş – aşezare
omenească de
dimensiuni mai mari, în
care cei mai numeroşi
locuitori lucrează
în domenii precum
industria, comerţul etc.
sat – aşezare
omenească mai
mică, în care cei mai
numeroşi locuitori se
ocupă cu agricultura
zonă rezidenţială –
grupare de locuinţe
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Orizontul apropiat

Orientarea și distanțele în orizontul apropiat

Cristiana şi David, cei doi elevi din clasa a IV-a, cunosc destul de bine cartierul în care locu
iesc, clădirile importante, locurile de joacă şi au străbătut cu pasul majoritatea străzilor. Noul
coleg, Mihai, încă nu-l cunoaşte, dar Cristiana, săritoare după cum îi este firea, s-a oferit să-i
fie ghid în cartier.

Observă şi descoperă

TEATRU

MAGAZIN

Priveşte imaginea alăturată şi precizează
dacă indicaţiile transmise de Cristiana lui Mihai
sunt corecte sau greşite. Dacă informaţiile sunt
greşite, spune-i tu lui Mihai răspunsul corect.
1. Pe direcţia în care priveşti, şcoala se
află în faţa bisericii, iar muzeul în dreapta
şcolii.
2. Cinematograful se află peste drum de
parc şi oficiul bancar lângă hotel.
3. Distanţa dintre şcoală şi magazin este
egală cu distanţa dintre hotel şi stadion.
4. Ca să ajungi la magazin, va trebui să
traversezi trei străzi.

STADION

SPITAL

BENZINĂRIE

BANCĂ

POȘTĂ
HOTEL

POMPIERI

POLIȚIE

ȘCOALĂ

MUZEU

FARMACIE

STAȚIE AUTOBUZ

CAFENEA

CINEMA

Important de reținut

Vocabular
reper – obiect sau semn
la care se raportează
poziţia (locul) unui corp
fix sau în mişcare.

Aplică

Orientarea în orizontul apropiat presupune determinarea
poziţiei tale ori a unei clădiri, străzi, parc etc. faţă de un anumit
reper.
Orientarea te ajută să găseşti direcţia corectă de urmat
pentru a ajunge la destinaţia dorită.
Faţă de poziţia ta, obiectele care te înconjoară pot fi situate
în faţă (înainte), în spate (înapoi), în stânga şi în dreapta.

Mihai, noul coleg, a fost aşezat de doamna învăţătoare în banca a patra.
Cei doi prieteni ai săi sunt aşezaţi în bănci diferite: Cristiana în banca a
treia şi David în banca întâi.

a. Observă cu atenţie sala de clasă alăturată, în care învaţă cei
trei prieteni, şi completează în caiet propoziţiile de mai jos:
Tabla este prinsă pe peretele din ...
Razele Soarelui pătrund în clasă prin partea ...
Faţă de banca lui David, banca lui Mihai este situată în ...
Uşa este fixată în peretele din partea ...
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2

b. Răspunde la următoarele întrebări:
Care dintre cei trei prieteni este mai aproape de catedră?
Care dintre cei trei prieteni are de parcurs o distanţă mai mare până la uşă?
Care dintre cei trei prieteni se află mai aproape de panoul de pe perete?
David este interesat să-şi cumpere o pereche de patine
POŞTĂ
DAVID
cu rotile, de la raionul cu articole sportive, din magazinul
HOTEL
universal. Însoţit de tatăl său, David porneşte, pe jos, spre
BLOC
magazin.
Urmăreşte pe imaginea alăturată traseul parcurs de David
şi de tatăl său şi completează, în caiet, textul de mai jos.
COFETĂRIE
FARMACIE
Cei doi, David şi tatăl său, ies din casă, fac la ... pe lângă
casa lor şi blocul vecin. În dreptul cofetăriei o cotesc la ... şi
merg tot ... până la şosea. De la şosea, fac la ..., pe trotuar,
MAGAZIN
MAGAZIN
UNIVERSAL
ALIMENTAR
până la trecerea de pietoni din dreptul ..., din care David
LIBRĂRIE
îşi cumpără, uneori, câte o carte. Traversează şoseaua, fac
Figura 1. Traseul parcurs de David
câţiva paşi spre ... şi ajung în dreptul magazinului universal,
unde-l aşteaptă pe David mult doritele patine cu rotile.

Important de reținut
a
b
c

Figura 2. Instrumente pentru măsurarea distanţelor: a. riglă, b. metru, c. ruletă.

Exersează
 Lucraţi în echipă. Folosiţi metrul şi măsuraţi distanţa dintre
pereţii din faţa şi din spatele clasei (lungimea) şi distanţa dintre
pereţii din stânga şi din dreapta tablei (lăţimea).
 Lucraţi în perechi. Aflaţi dimensiunile terenului de sport şi
lungimea porţilor. Pentru aceasta folosiţi ruleta şi măsuraţi:
a. distanţa dintre liniile de margine; b. distanţa dintre liniile de
poartă; c. distanţa dintre barele unei porţi.

Vocabular
ruletă – instrument
folosit pentru măsurarea
distanţelor şi lungimilor,
alcătuit dintr-o panglică
lungă, împărţită în
centimetri, care se strânge
într-o cutie cilindrică.
linie de poartă

Aplică

Precizează trei distanţe dintre obiectele din
sala de clasă ce pot fi măsurate cu rigla.
Precizează trei distanţe dintre obiectele din
camera ta ce pot fi măsurate cu rigla.
Precizează două distanţe dintre construcţiile
din cartier ce pot fi măsurate cu metrul.

linie de margine

linie de margine

linie de poartă

În orizontul apropiat, principalele unităţi de măsurare a
distanţelor sunt centimetrul şi metrul, şi, mai rar, kilometrul.
Instrumentele cu care se fac aceste măsurători sunt rigla,
metrul şi ruleta.

Figura 2. Teren de sport
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Orizontul apropiat

Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și localității

Maria, verişoara lui David, care locuieşte în oraşul vecin, lucrează la un
desen al sălii de clasă în care învaţă şi de care este foarte mândră, pe care să
i-l trimită verişorului ei. Foloseşte rigla şi creioanele colorate.

Observă şi descoperă
Priveşte cele trei imagini de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări:
1. Care dintre cele trei imagini (a, b şi c) crezi că este desenul Mariei?
2. Care dintre imaginile a şi b este clasa Mariei?
3. Ce este diferit în desenul Mariei faţă de imaginea reală a clasei?
4. Câţi elevi învaţă în clasa Mariei?

a

c

b

Desenul Mariei, uitat pe bancă, este văzut de doamna învăţătoare. Aceasta îi spune elevei
că ceea ce a desenat este un plan al clasei şi ar fi foarte bine să îi deseneze şi legenda.

Important de reținut
Planul este un desen al orizontului apropiat (clasei,
şcolii, cartierului etc.), în care spaţiul şi obiectele (mo
bilierul, clădirile, străzile etc.), sunt redate într-o formă
micşorată.
Micşorarea dimensiunilor reale ale spaţiului şi obiec
telor se face conform unei scări a planului. Această scară
ne arată de câte ori a fost micşorată dimensiunea reală a
orizontului apropiat pentru a încăpea pe foaia de hârtie.
În cadrul planului, elementele sunt redate prin
semne convenţionale (linii, figuri geometrice, culori
etc.), ce se găsesc trecute în legendă.

Aplică
12

Observă imaginile alăturate, a şi b.
Dacă pentru fiecare construcţie din
imagini ar fi desenat câte un plan pe
o foaie albă din caietul de geografie,
pentru care dintre imagini obiectele ar fi
suferit micşorări mai mari? Explică de ce.

Ajut-o pe Maria să finalizeze
planul clasei ei!
Pentru ca David să înţeleagă
desenul Mariei, realizează în caiet
corespondenţa dintre simboluri
şi denumirile acestora, după
model: 1–c.
a. bancă
b. catedră
c. perete
d. scaun
e. tablă
f. uşă

1
2
3
4
5
6

a

b

Realizează, pe o foaie cu
Figura 1. Planul şcolii în care învaţă Cristiana şi David (parter)
pătrăţele, planul clasei tale.
Analizează figura 1 („Planul
şcolii în care învaţă Cristiana şi
David”) şi alege răspunsul corect.
1. Din exterior, şcoala are:
a. o intrare
Legendă
b. două intrări
c. trei intrări
sală de clasă
2. La parter sunt:
laborator de chimie
a. şase săli de clasă
cabinet de geografie
b. şapte săli de clasă
cancelarie
uşă simplă
c. opt săli de clasă
bibliotecă
3. Cabinetul de geografie este
cabinet medical
uşă dublă
marcat cu culoarea:
a. albă
grup sanitar
b. roşie
fereastră
hol
c. verde
4. Cabinetul medical este situat între:
Scara planului
a. cabinetul de geografie şi cancelarie
1 cm în plan
reprezintă 5 m
b. hol şi o sală de clasă
în spaţiul real
c. laboratorul de chimie şi o sală de clasă
Vocabular
arhitect – specialist în
proiectarea şi construirea
clădirilor

Exersează
La început, fiecare construcţie este proiectată şi
desenată pe un plan. Aşa arată planul casei în care
locuieşte David. El a fost realizat de un arhitect.
nord

Știai că?

Scara 1 cm – 1,5m

Din câte încăperi este
formată locuinţa lui David
şi câte dormitoare are?
Realizează în caiet,
după modelul alăturat,
planul locuinţei tale.

hol

dormitor

est

fereastră

vest

pereţi
uşă

dormitor

cameră
de zi

bucătărie

Legendă

Ion Mincu este unul dintre
cei mai importanţi arhitecţi
din ţara noastră. Ca o
recunoaştere a importanţei
sale, Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism din
Bucureşti îi poartă numele.

baie
Ion Mincu (1852-1912)

sud
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Important de reținut
Planurile cartierelor şi oraşelor sunt mai complexe şi sunt realizate pentru suprafeţe
mult mai mari. Pe acestea sunt redate, micşorat, străzile (cu denumiri), clădirile, instituţiile
de interes public (primăria, gara, autogara, şcolile etc.), terenurile cu diferite utilizări etc.

Aplică

La iniţiativa doamnei învăţătoare, clasa a IV-a organizează o excursie de câteva
zile prin ţară.
Cristiana şi David au primit sarcina de a se documenta asupra unui oraş pe care
urmează să-l viziteze. Pentru documentare, cei doi colegi folosesc planul din figura 2.
Ei au de identificat:
cartierul Central;
două obiective turistice din acest cartier;
dacă râul Târnava Mare curge prin acest cartier.
Ajută-i pe cei doi prieteni să stabilească traseul dintre cele două obiective turistice.
Târna
va

Mare

or g
D
he

o ja

s
Johannes Honteru

e
Gh

Legendă
construcții
parc
limita cartierului
stradă
şosea
cale ferată
primărie
castel
muzeu
gară
piaţă
teren de fotbal
râu

tru

Pe

reş

Ra

Figura 2.
Planul oraşului Mediaş,
cu cartierul Central
0

Exersează
Realizează, în caiet, planul unui cartier, după model.
Haşurează casetele corespunzătoare coordonatelor date:
Școală
A2, A3
Librărie
F3
Parc
D1, E1
Blocuri
B5, C5, D5
Biserică
F6

200 m

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F

Informează-te, inclusiv de pe internet, şi desenează planul localităţii tale. Redă prin simboluri
colorate diferit casa sau blocul în care locuieşti, şcoala în care înveţi şi locul de joacă.
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Orizontul local

Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
Alături de tine, Cristiana şi David continuă pregătirea pentru excursia
propusă de doamna învăţătoare.

Observă şi descoperă
Priveşte cele trei imagini de mai jos şi răspunde la următoarele cerinţe:
1. În care dintre imagini linia ce pare că uneşte pământul (uscatul) cu cerul are forma dreaptă?
2. Explică de ce în celelalte două imagini liniile care par că unesc uscatul cu cerul nu sunt drepte.
3. În care imagine linia ce pare că uneşte cerul cu pământul se află la distanţă mai mare şi de ce?

a

Linia orizontului sau zarea este o linie
imaginară. Ea este dată de faptul că nouă
ni se pare că cerul se uneşte cu Pământul
(uscatul şi marea).
Orizontul reprezintă întregul spaţiu din
jurul nostru, cuprins cu privirea, până la
linia orizontului.
În funcţie de corpurile care ne încon
joară, orizontul îşi modifică dimensiunile,
iar linia orizontului îşi modifică forma.

Imaginează-ţi că eşti într-o frumoasă
călătorie pe mare.

Aplică

Cum arată linia orizontului dacă priveşti
spre uscatul din apropiere? Dar linia
orizontului dinspre largul mării?
Care spaţiu este mai vast: cel dinspre uscat
sau cel dinspre largul mării? De ce?

Observă şi descoperă

N
N

E

V

N

V
SV

1. Ce reprezintă imaginile alăturate, a și b?
2. Ce reprezintă literele din imaginea a?
3. În ce scop sunt folosite cele două
instrumente?

a

E
S

SE

Important de reținut

c

b

b
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Important de reținut
Pentru a ne putea orienta în spaţiu, folosim ca reper poziţia Soarelui pe bolta cerească.
Locul de unde răsare dimineaţa Soarele se numeşte est (notat E) sau răsărit. Până la
amiază, Soarele se ridică pe cer. Când atinge punctul maxim de înălţare, Soarele indică
sudul (S) sau miazăzi. Apoi, Soarele coboară pe cer până dispare sub linia orizontului. Locul
în care apune Soarele se numeşte vest (V) sau apus.
Punctul de orizont opus Soarelui la amiază, se numeşte nord (N) sau miazănoapte.
Estul, vestul, sudul şi nordul formează punctele cardinale. Între aceste puncte cardinale
se află punctele intercardinale: nord-est (NE), nord-vest (NV), sud-est (SE) şi sud-vest (SV).
Poziţia punctelor cardinale şi intercardinale este redată pe un desen denumit roza
vânturilor.

Aplică

Asociază în caiet punctele
cardinale, simbolurile şi poziţia
Soarelui pe bolta cerească.

APUS
N
MIAZĂZI
E
		
MIAZĂNOAPTE V
		
RĂSĂRIT
S

locul de unde răsare Soarele
locul unde se află Soarele
la amiază
partea de orizont opusă
Soarelui la amiază
locul în care apune Soarele

Observă imaginea de mai jos şi precizează poziţiile
caruselului, lacului şi pădurii în raport cu şcoala.
Exemplu: ferma, la vest.

MAGAZIN

ȘCOALĂ

BENZINĂRIE

SUD

EST

VEST
NORD

Știai că?
GPS-ul (Sistemul de
Poziţionare Globală) este cel
mai exact instrument pentru
orientare.
Busola a fost inventată de
chinezi, în Antichitate, şi are
în cadran roza vânturilor. Acul
busolei indică nordul.
În lipsa busolei şi GPS-ului,
te poţi orienta după:
- poziţia Soarelui pe cer;
- altarele bisericilor
ortodoxe, îndreptate spre est;
- muşchii care acoperă
partea nordică a stâncilor;
- Steaua Polară (noaptea),
care indică nordul.

Exersează
Activitate în echipă. Folosiţi o busolă ori instalaţi pe un telefon inteligent aplicaţia „Busolă”.
Stabiliţi poziţiile obiectelor din clasă în raport cu partea centrală a sălii de clasă.
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Orizontul local

Hărți ale orizontului local

David citeşte cu interes şi emoţie cartea „Doi ani de vacanţă”, a scriitorului francez Jules
Verne. La un moment dat, un pasaj îl trimite cu gândul la ora de geografie.
„Pe această hartă era uşor de observat conturul general al insulei, reprodus destul de
precis. Desigur, distanţele nu fuseseră redate decât aproximativ, după timpul luat pentru a le
străbate, şi nu după măsurători topometrice.”
Identifică, în textul de mai sus, termenii geografici.

Observă şi descoperă
Observă harta alăturată şi rezolvă
următoarele cerinţe:
1. Ce judeţ este redat pe hartă?
2. În care parte a hărţii este situat judeţul
Ialomiţa?
3. Precizează culorile prin care sunt
reprezentate formele de relief: munţi,
dealuri şi câmpii.
4. Ce formă de relief sunt Subcarpaţii?
Munţi, dealuri sau câmpii?
5. Oraşul Buzău este situat în: a. Carpaţii
Orientali; b. Câmpia Română; c. Subcarpaţi.

Legendă

Munţi
Dealuri
Câmpii
Râu
Oraş
Limită
de judeţ

Figura 1

Important de reținut
Orizontul local cuprinde localitatea în care trăieşti şi spaţiul din jurul
acesteia. Se caracterizează printr-o suprafaţă mult mai mare, compa
rativ cu cea a orizontului apropiat, şi prin însuşiri naturale proprii.
În general, orizontul local cuprinde judeţul în care se află localitatea
în care trăieşti şi este redat pe o hartă.
Harta este un desen, o reprezentare micşorată şi convenţională a
unor spaţii mai mari din suprafaţa Pământului sau chiar a întregii supra
feţe a Pământului.
Pentru citirea informaţiilor de pe hartă, pe lângă titlu, aceasta mai
conţine: o scară şi o legendă.
Scara hărţii arată de câte ori au fost micşorate dimensiunile reale ale
suprafeţei pentru ca aceasta să poată fi reprezentată pe hartă.
La legendă sunt cuprinse semnele convenţionale, care redau ele
mentele naturale (forme de relief, râuri, lacuri etc.) şi pe cele construite
de om (localităţi, şosele, căi ferate etc.).
După ceea ce redau, hărţile pot fi fizice (ale elementelor naturale),
ale aşezărilor omeneşti, turistice etc.

Vocabular
hartă de contur –
hartă pe care este
delimitat uscatul
judeţ – unitate
administrativteritorială alcătuită
din mai multe
localităţi (oraşe şi
sate)
măsurători
topometrice –
măsurători necesare
întocmirii hărţilor
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Scrie în caiet câte două deosebiri
între orizontul apropiat şi orizontul
local şi între plan şi hartă.

Aplică
Observă în figura 2 şi
precizează:
a. semnele convenţionale
utilizate pentru redarea
oraşelor, satelor şi râurilor;
b. numele râului care
străbate oraşul Buzău.
Compară harta din figura 1
(A) cu harta din figura 2 (B).
Pentru aceasta, desenează
în caiet diagrama de mai jos
şi scrie în ea asemănările şi
deosebirile pe care le observi.

A

B
Asemănări

Deosebiri

Deosebiri

Legendă

Oraş
Sat
Râu
Limită de judeţ

Figura 2

Exersează
Măsoară pe harta din figura 2 distanţa dintre oraşele Buzău şi Râmnicu Sărat şi calculează
distanţa dintre cele două oraşe, ştiind că un segment pe scara hărții este egal cu 10 kilometri.

Activitate practică
Documentează-te şi realizează, pe o hartă
de contur, harta orizontului tău local.
Vei adăuga pe hartă: formele de relief,
râurile, lacurile, vegetaţia, localităţile,
şoselele, căile ferate.
Pentru realizare, foloseşte simbolurile din
legenda alăturată.
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Legendă

Râu

Munţi

Lac

Dealuri
şi podișuri

Pădure
de foioase

Câmpii

Pădure
de conifere

Oraş
Sat
Șosea
Cale ferată

6

Caracteristici generale
observabile ale orizontului local
Relief, hidrografie, vegetație

Maria, verişoara lui David, are ca temă realizarea unui proiect cu titlul
Orizontul local. În prima parte a proiectului, Maria scrie despre elemen
tele naturale. Haideţi să o ajutăm!

Observă şi descoperă
Descrie, în câteva
rânduri, pe caiet,
conţinutul imaginii
alăturate.
În realizarea textului,
să ai în vedere
elementele geografice:
relieful, apa şi vegetaţia.

m

munte

Ce culori sunt folosite pentru
redarea reliefului pe hartă?
Ce sunt râurile? Dar lacurile?
Cum sunt reprezentate pe
hartă?
Ce păduri se găsesc în ţara
noastră?

Figura 1. Peisaj montan

Observă profilul de mai jos
şi precizează caracteristicile
fiecărei forme de relief.

Aplică
2000

Sa˘ ne amintim

vârf

1600
1200

versant

800

deal

podiș

câmpie

400
200

Figura 2. Profil – reprezentarea reliefului

3

2

4

1

Scrie în caiet numele formelor de relief marcate, în
imaginea de mai sus, cu numerele 1, 2, 3 şi 4.
Numeşte forma de relief din localitatea în care trăieşti.

Important de reținut
Porţiunile mai ridicate ori
mai coborâte de la suprafaţa
scoarţei terestre sunt numite
forme de relief.
Principalele forme de
relief sunt: munţii, podişurile,
dealurile şi câmpiile.
Munţii au înălţimi mai
mari de 800 m şi au vârfurile
ascuţite.
Podişurile sunt mai
netede şi au înălţimi de
peste 200 m.
Dealurile au înălţimi
între 200 şi 1 000 m şi culmi
rotunjite.
Câmpiile sunt cele mai
netede forme de relief, cu
înălţimi mai mici de 300 m.
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Important de reținut
Hidrografia orizontului local cuprinde toate apele curgătoare şi stătătoare din acel spaţiu.
Apele curgătoare (pâraiele, râurile şi fluviile) se scurg dinspre regiunile mai înalte spre
cele joase.
Apele stătătoare (mlaştinile, bălţile şi lacurile) se formează prin acumularea apei din
ploi, din topirea zăpezilor, în adânciturile de pe suprafaţa scoarţei Pământului.
Numeşte apele reprezentate în imaginile de mai jos. Prin ce
se deosebesc apele din imaginile a şi b? Apa din imaginea c
este situată într-o regiune de câmpie, de deal sau de munte?

Aplică
a

b

c

Aminteşte-ţi de la orele de ştiinţe ale naturii din clasa a III-a: prin ce se deosebeşte un râu
de un fluviu; cum se numeşte locul de unde porneşte cursul râului.
Informează-te şi precizează numele celor mai mari trei râuri şi lacuri din orizontul tău local.

Important de reținut
Toate plantele necultivate (ierburi, arbori etc.) dintr-un teritoriu formează vegetaţia.
Fauna (totalitatea animalelor sălbatice) s-a adaptat vegetaţiei.
În funcţie de condiţiile naturale, în ţara noastră se găsesc ierburi (în stepă), păduri de
foioase, păduri de conifere etc.

Aplică

Reformulează enunţul: „Toate plantele necultivate dintr-un
teritoriu formează vegetaţia.”
Documentează-te din diferite surse (reviste, enciclopedii,
internet etc.) şi scrie câte o caracteristică pentru fiecare tip de
vegetaţie redată în imaginile de mai jos.

Stepă

Pădure de conifere

Pădure de foioase

Informaţi-vă din diferite surse (reviste, enciclopedii, atlase botanice şi
Proiect
în chipă zoologice, internet etc.) şi întocmiţi împreună o listă cu plantele şi animalele
e
ocrotite din orizontul local.
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Caracteristici generale
observabile ale orizontului local

Populație, așezări, activități ale oamenilor

Maria îşi continuă documentarea pentru cea de-a doua parte a proiectului.
Să o însoţim!

Citest
, e!

Observă şi descoperă
Descrie
imaginile a şi c.
În care dintre
imaginile b şi d
este redat un
oraş?
Care dintre
imaginile b şi
d seamănă cu
localitatea în
care trăieşti ?

a

b
c

d

Important de reținut
Populaţia (sau locuitorii) reprezintă totalitatea oamenilor
care trăiesc într-un anumit teritoriu (localitate, judeţ etc.).
Oamenii care alcătuiesc populaţia se împart în funcţie de
vârstă (tineri, adulţi, bătrâni), de sex (femei şi bărbaţi), de
tipul aşezării în care trăiesc (rurală şi urbană), de naţionalitate
(români, maghiari, romi etc.), de religie (ortodocşi, catolici, mu
sulmani etc.), de activităţile pe care le desfăşoară etc.

„Sat vechi [...],
întemeiat în toată
puterea cuvântului: cu
gospodari tot unul şi
unul, cu flăcăi voinici
şi fete mândre.”
Ion Creangă,
Amintiri din copilărie.
Identifică, în text,
cuvintele care se
referă la oameni şi la
aşezarea omenească.

Aplică
Referindu-te la
tine, scrie în caiet:
categoria de vârstă
în care te încadrezi;
sexul; naţionalitatea;
religia; tipul de
aşezare omenească în
care trăieşti.

Exersează
Precizează valoarea de adevăr pentru afirmaţiile de mai jos (adevărat sau fals):
1. Colegul meu de clasă, Andrei, în vârstă de 10 ani, este adult.
2. Bunicul este de religie română.
3. Prietenul meu, care locuieşte în satul vecin, face parte din populaţia rurală.
4. Tu eşti de naţionalitate ortodoxă.
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Important de reținut
Populaţia trăieşte în aşezări omeneşti: rurale (sate) şi urbane (oraşe).
Satele sunt alcătuite din gospodării şi au un număr mic de locuitori.
Oamenii din sate se ocupă, în principal, cu agricultura (cultivarea plantelor şi creşterea
animalelor).
Oraşele au un număr mai mare de locuitori şi sunt alcătuite din case, blocuri, fabrici,
instituţii de cultură (muzee, teatre etc.), instituţii de învăţământ (grădiniţe, şcoli generale,
licee, universităţi), instituţii medicale etc.
Oamenii din oraşe muncesc în industrie, construcţii, comerţ, transporturi, educaţie,
sănătate etc.
Defineşte, folosind cuvintele proprii,
satul şi oraşul.

Aplică

Vocabular
gospodărie – casa,
curtea, adăposturile
pentru animale,
grădina etc. ce aparţin
unei familii de la sat

Ce fel de aşezări sunt în imaginile de
mai jos şi prin ce se deosebesc?

a

b

Descrie activităţile oamenilor din imaginile de mai jos. Tu ce vrei să devii când vei fi mare?
De ce?

a

c

b

d

Exersează
Desenează, în caiet, graficul alăturat
şi completează-l cu caracteristicile
celor două tipuri de aşezări omeneşti.
Ai în vedere: numărul locuitorilor, tipul
construcţiilor şi activităţile oamenilor.

Proiect
în chipă
e
22

Număr mic
de locuitori

Aşezări omenești
oraş

Informaţi-vă din diferite surse (reviste, enciclopedii, internet etc.) şi
aflaţi: numărul locuitorilor din localitatea voastră; principalele domenii
în care îşi desfăşoară activitatea adulţii.

8

Modificări observabile și repere de timp
Modificări observabile în realitatea înconjurătoare

Cristiana şi David sunt pe terenul de joacă. Prinşi de joc, n-au observat că s-a
înserat şi parcă e mai răcoare. Oare de ce după zi urmează noapte, iar vara e cald
şi iarna frig? se întreabă Cristiana.

Observă şi descoperă
Descrie conţinutul imaginilor
alăturate.
Care dintre imagini îţi sugerează
temperaturi mai ridicate? Încearcă
să explici de ce.
Cum influenţează alternanţa
zilelor şi a nopţilor viaţa oamenilor,
a plantelor şi a animalelor?

a

b

Important de reținut
Pământul, planeta noastră, se roteşte
continuu în jurul axei sale (sau mişcare de
rotaţie) şi în jurul Soarelui (mişcare de revoluţie).
Aceste mişcări ale Pământului produc schimbări
ce au loc pe durata unei zile şi pe durata unui an.
Pământul se roteşte în jurul axei sale de la
vest la est. O rotaţie completă durează 24 de ore.
Partea Pământului îndreptată spre Soare
este luminată şi încălzită (ziua), iar partea
opusă rămâne în întuneric şi cu temperaturi mai
scăzute (noaptea).

Aplică

NOAPTE

ZI

SOARE

Figura 1. Mişcarea Pământului
în jurul axei sale

Răspunde la următoarele cerinţe:
Numeşte două modificări pe care le constaţi că se produc în 24
de ore în orizontul apropiat, determinate de mişcarea de rotaţie a
Pământului.
Pe care parte a Pământului este zi şi pe care parte este noapte?
De ce noaptea este mai rece şi ziua mai cald?
Ce s-ar întâmpla dacă Pământul nu s-ar mai roti în jurul propriei axe?
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Observă şi descoperă
În imaginile de mai jos (a, b, c şi d) sunt redate cele patru anotimpuri, despre care ai mai
învăţat în anii anteriori. Completează, în caiet, propoziţiile de mai jos:
1. Toamna este redată în imaginea marcată cu litera ...
2. Anotimpul redat în imaginea marcată cu litera a este ...
3. Cele mai scăzute temperaturi sunt în anotimpul din imaginea marcată cu litera ...
4. În imaginea marcată cu litera b este redat anotimpul numit ...
5. Sunt apropiate ca temperaturi anotimpurile din imaginile a şi ...

b

d

c

a

Important de reținut
Mişcarea completă a Pământului în jurul Soarelui se produce pe
parcursul unui an (365 de zile şi 6 ore). În acest interval, planeta îşi
schimbă permanent poziţia faţă de Soare. Axa Pământului fiind
înclinată, planeta este luminată şi încălzită inegal pe parcursul unui an,
formându-se astfel anotimpurile: primăvara, vara, toamna şi iarna.
În partea nordică a Pământului, pe 21 martie începe primăvara, care
durează până la 22 iunie, ziua ce marchează debutul verii. Vara se întinde
până pe 23 septembrie, care este prima zi de toamnă. Toamna se încheie la
22 decembrie, care este prima zi de iarnă. Iarna durează până la 21 martie,
ziua începutului de primăvară.
În regiunea ţării noastre, între 21 martie şi 23 septembrie Pământul
primeşte mai multă lumină şi căldură, zilele fiind mai lungi, iar între
23 septembrie şi 21 martie Pământul primeşte mai puţină lumină şi
căldură, nopţile fiind mai lungi.
În partea sudică a planetei fenomenul este invers: când la noi este
primăvară, în partea sudică este toamnă.

Aplică
24

Cât timp durează o mişcare completă a Pământului în jurul Soarelui?
Câte mişcări complete în jurul axei sale face Pământul, pe durata unei
mişcări complete în jurul Soarelui?
Numeşte modificările pe care le constaţi că sunt cauzate de mişcarea
Pământului în jurul Soarelui.
Ce s-ar întâmpla dacă Pământul nu s-ar mai roti în jurul Soarelui?

Exersează
Priveşte figura 2 şi scrie în caiet
intervalele de timp între care se produc
cele patru anotimpuri:
primăvara, din 21 martie până la ...
vara, din ...
toamna, din ...
iarna, din ...

21 martie ̶ Echinocțiul de primăvară
ră
ăva

iarn

ă

prim

22 iunie ̶
Solstițiul de vară

22 decembrie ̶
Solstițiul de iarnă

nă

m
toa

var
ă

Figura 2. Mişcarea Pământului
în jurul Soarelui

23 septembrie ̶ Echinocțiul de toamnă

 După cum ai aflat, când la noi este primăvară, în partea sudică a Pământului este toamnă.
Realizează, în caiet, corespondenţa dintre anotimpurile produse pe cele două părţi ale Pământului.
Partea nordică a Pământului

Proiect
în chipă
e

Partea sudică a Pământului

1. primăvara

a. primăvara

2. vara

b. vara

3. toamna

c. toamna

4. iarna

d. iarna

În spaţiul în care trăim se pot produce
şi alte modificări. Unele au loc din cauze
naturale (alunecări de teren, inundaţii ş.a.)
şi altele sunt produse de oameni (defrişări,
baraje etc.).

Figura 3. Alunecare de teren

Figura 4. Defrişare

Realizaţi o fişă de observare pe care să scrieţi modificările ce
se produc în natură în orizontul local pe parcursul unui semestru.
Pentru investigare, folosiţi surse variate: informaţii de la persoanele
apropiate, presa şi televiziunea locală, internetul etc.

Vocabular
alunecare de teren
– proces prin care
roca se deplasează pe
versant
axa Pământului – linie
imaginară care trece
prin centrul planetei şi
uneşte cei doi poli
defrişare – înlăturarea
pădurii prin tăiere
echinocţiu – dată în
timpul anului când
durata zilei este egală
cu durata nopţii
solstiţiu – dată în
timpul anului când se
înregistrează cea mai
mare diferenţă între
durata zilei şi durata
nopţii
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Modificări observabile și repere de timp
Ora, ziua, săptămâna, anul

David și vărul său, Andrei, vizitează Muzeul Ceasului din Ploiești.
Acolo află informații interesante despre măsurarea timpului.

Observă şi descoperă
Privește cu atenție imaginile de mai jos și asociază-le, în caiet, cu denumirile corespunzătoare.
Exemplu: a–4. 1. Pendulă; 2. clepsidră; 3. ceas deșteptător; 4. cadran solar; 5. ceas electronic.

a

c

b

d

e

Ce măsori cu instrumentele de mai sus?

Știai că?

Sa˘ ne amintim

La Ploieşti se află singurul
muzeu al ceasului din ţara
noastră. A fost înfiinţat în
anul 1963 şi deţine o colecţie
de peste 1 000 de piese.

Măsurarea timpului
i-a ajutat întotdeauna pe
oameni să își organizeze
cât mai bine activitățile.

Muzeul Ceasului din Ploiești

Important de reținut
Evenimentele (acțiunile) se desfășoară în timp. Timpul se măsoară în
secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani și în alte unități mai mari.
Ceasul este instrumentul cu ajutorul căruia se măsoară timpul.

Aplică

Priveşte ceasurile de mai jos şi răspunde la următoarele întrebări:
1. Ce oră arată fiecare ceas?
2. Ce activități desfășori la aceste ore?

1
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2

3

4

Exersează
David și Andrei au ajuns la Muzeul Ceasului la ora 9:30 și au încheiat vizita
la ora 10:40. Cât timp au petrecut la muzeu?
Documentează-te şi precizează câţi ani are un secol. Dar un mileniu?
Calculează şi completează, în caiet, propoziţiile de mai jos:
Dacă o oră are 60 de minute, atunci 4 ore au ____ de minute.
Dacă o zi are 24 de ore, atunci 3 zile au ____ de ore, iar o săptămână are ____ de ore.
Dacă un an are 12 luni, atunci un secol are ____ de luni.

Important de reținut
O zi are durata unei rotații complete a Pământului în jurul axei sale.
O săptămână are 7 zile.
Un an este format din 12 luni.
Oamenii au observat că unele schimbări naturale se desfășoară periodic. Astfel, au
grupat lunile după durata zilelor și a nopților și după fenomenele naturale ce se produc.
Așa au apărut anotimpurile. Ele corespund momentelor parcurse de Pământ în jurul
Soarelui. Fiecare anotimp durează trei luni.

Aplică

Observă cu atenție calendarul acestui an și răspunde la întrebările
următoare:
1. În ce zi a săptămânii a început anul?
2. În ce zi a săptămânii se va termina anul?
3. În ce zi a săptămânii este Ziua Copilului?
4. Câte luni mai sunt până la sfârşitul acestui an?
5. Care sunt lunile din an în care mergi la școală?

P R O I E C T
Realizează, în caiet, programul acestei săptămâni, în care vei scrie ce activități
desfășori în fiecare zi, în timpul liber.

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă Duminică

La Polul Nord, Soarele
răsare la data de 21
martie și apune la data
de 23 septembrie, după
o jumătate de an.

Vocabular

Știai că?

Polul Nord şi Polul Sud
– punctele de la capetele
axei Pământului
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Modificări observabile și repere de timp
Calendarul

Cristiana și David vor pleca pe data de 28 octombrie, în excursie
cu colegii lor de clasă. Vor să știe câte zile mai sunt până atunci. Ei
au nevoie de un calendar.

Observă şi descoperă
Priveşte imaginea alăturată şi răspunde la următoarele întrebări:
Ce lună reprezintă fila din calendar?
În ce zi a săptămânii este data de 28 octombrie,
când se va desfășura excursia?
Câte zile de sâmbătă sunt în această lună?
Câte săptămâni întregi are luna octombrie?
Din ce anotimp al anului face parte luna octombrie?

Octombrie

Important de reținut
Calendarul este un tabel ce redă succesiunea lunilor, săptămânilor și zilelor dintr-un an.
Scrie în caiet lunile anului de mai jos și asociază‑le cu
numărul de zile corespunzător din calendar.
Octombrie
Mai
28 de zile
Februarie
30 de zile
ă
lic
Decembrie
31 de zile
Ap
Septembrie
Realizează în caiet un tabel asemănător și colorează cu verde lunile
de primăvară, cu galben lunile de vară, cu maro lunile de toamnă și cu
albastru lunile de iarnă.
Decembrie

Mai

Februarie

Martie

Iunie

Ianuarie

Aprilie

Noiembrie

Septembrie

August

Octombrie

Iulie

În trecut, luna mai se numea Florar. Caută pe internet denumirile celor
lalte luni ale anului și încearcă să explici de unde proveneau acestea.

Proiect
în chipă
e
28

Știai că?
Rotația Pământului
în jurul Soarelui
durează 365 de zile
și 6 ore. Astfel, o
dată la patru ani,
în calendar se mai
adaugă o zi, deci
anul va avea 366
de zile. Acel an se
numește an bisect.
România folosește
calendarul
gregorian, începând
din anul 1919.

Tipăriți pe o coală un calendar al acestui an. Marcați zilele de naștere ale fiecărui
elev al clasei noastre cu culorile preferate. Faceți apoi un tabel după modelul de mai
jos, în care să precizați câți copii își sărbătoresc ziua de naștere în fiecare anotimp:

Primăvara

Vara

Toamna

Iarna

11

De la orizontul local la țară
Localitatea natală

Cristiana şi David află cu mirare că noul lor coleg de clasă, Mihai, s-a născut în
altă localitate şi s-a mutat în oraşul lor de foarte puţin timp.
Curioşi, cei doi copii i-au pus lui Mihai numeroase întrebări, în speranţa că vor afla mai
multe despre localitatea natală a acestuia.
Mihai, mândru de localitatea în care s-a născut, le-a arătat celor doi colegi curioşi un plan al
oraşului natal şi mai multe fotografii.

Observă şi descoperă

Cartiere

Peninsula
Tomis Nord
Centru
Tomis I
Tomis II
Tomis III
Km 4-5

u
ic

Falez

1
2
3
4
5
6
7

REA

Str. Sov

Bd
.A
ur
el

MA

lI

Ine

rd Bd. Mama

ă No

a
Vl
Priveşte imaginea alăturată (oferită de Mihai
2
celor doi colegi) şi rezolvă următoarele sarcini
eja
de lucru:
6
a. Răspunde la următoarele întrebări:
5
Cum se numeşte localitatea natală a lui
4
Mihai?
oiciu
C
3
Ce reprezintă numerele din planul oraşului?
Inel II
1
Mihai a locuit în cartierul marcat cu
numărul 1. Cum se numeşte acesta?
CE
Zona
Cum se numeşte marea de lângă oraş?
T
lă
ria
ust
ind
b. Foloseşte roza vânturilor şi stabileşte dacă
afirmaţiile de mai jos sunt corecte sau greşite:
7
Cartierul în care a locuit Mihai este situat în
vestul oraşului.
Km 5
1
0
1
2 km
Zona industrială este amplasată în sud-vest.
Cartierul Tomis III este situat în nordul
Legendă
Oraşul Constanța
oraşului.
Limită de cartier
Podișul Dobrogei
Bulevardul Aurel Vlaicu este la marginea
Strada (Str.)/ Bulevard (Bd.)
Lac
sud-estică a oraşului.
c. Foloseşte internetul şi află cum se numeşte staţiunea turistică ce aparţine oraşului din imagine.
ia

NEAG R Ă

Mai jos sunt imagini din oraşul natal al lui Mihai. Ce activităţi ale oamenilor îţi sugerează
cele trei imagini?

Muzeul Marinei

Faleza din Constanţa

Portul Constanţa
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Important de reținut
Localitatea natală este localitatea în care ne-am născut şi a fost înregistrată, în docu
mente, naşterea noastră.
Nu întotdeauna localitatea în care trăim este şi localitatea noastră natală. Cea în care
locuim în prezent se numeşte localitate de domiciliu.

Vocabular
faleză – ţărm înalt
poster – afiş folosit în
prezentările ştiinţifice
staţiune turistică
– localitate sau o
parte a unei localităţi
care dispune de un
cadru natural şi de
dotări pentru odihna
oamenilor

Staţiunea
Mamaia (Constanţa)

Aplică
Ce înţelegi prin localitate natală?
Cum se numeşte localitatea ta natală? Pentru a te convinge,
studiază acasă certificatul tău de naştere în care o să găseşti şi
alte amănunte despre tine.

Găseşte pe harta României localitatea ta natală. În ce punct
cardinal este situată faţă de capitala ţării, oraşul Bucureşti?
Cum se numeşte localitatea ta de domiciliu? Este aceeaşi cu
localitatea natală?
Întreabă în clasă dacă sunt colegi care s-au născut în alte
localităţi şi care sunt acestea.
Câţi colegi s-au născut în localitatea în care se află şcoala în
care înveţi?

P R O I E C T

Realizează un poster cu titlul Localitatea natală
a. Proiectul va conţine:
titlul posterului, cu numele localităţii;
numele autorului şi clasa;
tipul localităţii: sat sau oraş;
numele cartierelor (dacă este oraş);
poziţia locuinţei tale faţă de partea centrală a localităţii; folo
siţi pentru identificare planul localităţii şi roza vânturilor;
numele clădirilor importante şi ale obiectivelor ce pot fi vizitate;
un plan al localităţii şi imagini sugestive;
sursele folosite pentru informare.
b. Pentru prezentarea posterului, compune un text de o jumă
tate de pagină pe care să-l citeşti colegilor, la clasă.
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Titlul posterului
Numele autorului
Imagini
Spaţiu
pentru
text

Planul
localității

12

De la orizontul local la țară
Regiunea înconjurătoare

Cristiana şi David au aflat din lecţia anterioară care este localitatea natală a lui
Mihai. Descrierile colegului lor le-au stârnit interesul. Vor să afle mai multe despre
această regiune din ţara noastră. Pentru documentare, folosesc atlasul României.

Observă şi descoperă

L. Tașaul Corbu


Năvodari

E6
0

DN22C
Castelu

Medgidia

L. Siutghiol

Ovidiu
CONSTANȚA

Murfatlar

3

DN

Techirghiol

Cobadin

ei
Dobrog

Alege varianta corectă de răspuns.
Pe hartă, Marea Neagră este situată la:
a. est, b. nord, c. sud
La nord de oraşul Constanţa se află lacul:
a. Mangalia, b. Siutghiol, c. Techirghiol
Aeroport se află în localitatea:
a. Castelu
b. Negru Vodă
c. Mihail Kogălniceanu
Pe drumul naţional 38 (DN 38) se află oraşul:
a. Mangalia, b. Medgidia, c. Negru Vodă
Râul din regiunea oraşului Constanţa se numeşte:
a. Argeş, b. Casimcea, c. Jiu

Mihail
Kogălniceanu

l
dișu
Po

Priveşte imaginea alăturată (figura 1) şi răspunde
la următoarele întrebări:
Prin ce semne convenţionale sunt redate satele
şi oraşele din apropierea localităţii Constanţa?
Care sunt simbolurile pentru căile ferate şi
şosele?
Care este forma de relief din regiune: munte,
podiş sau câmpie?
Câte porturi se găsesc pe hartă?
De ce în localitatea Cobadin nu se găseşte port?

cea
sim
Ca

Nicolae
Bălcescu

L. Techirghiol

8

3
DN

Negru Vodă
5

0

5

23 August

L. Mangalia Mangalia

10 km

Legendă

Podișul Dobrogei
Râu
Lac
Orașul Constanța
Oraş
Sat/comună
 Aeroport

Eforie

Port

Şosea importantă
Cale ferată
Canalul Dunăre–
Marea Neagră
DN3 Drum național
E60 Drum european

Figura 1. Regiunea geografică

a oraşului Constanţa

Știai că?
Regiunea oraşului Constanţa este traversată de
Canalul Dunăre–Marea Neagră. El are lungimea
de 64 km şi a intrat în utilizare în anul 1984.
Canalul Dunăre–Marea Neagră
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Mai jos sunt imagini din patru localităţi din regiunea oraşului Constanţa. Descrie fiecare
imagine şi precizează câte o activitate pe care o desfăşoară oamenii din aceste localităţi.

Murfatlar

Năvodari

Mangalia

Techirghiol

Important de reținut
Regiunea înconjurătoare poate fi considerată orizont local. Ea cuprinde un spaţiu relativ
asemănător din punct de vedere geografic (al reliefului, climei, activităţilor oamenilor
etc.) şi face parte, împreună cu alte regiuni, dintr-un teritoriu mai întins, dintr-o ţară etc.

Vocabular
obiectiv turistic – element
natural sau construit de
om care prezintă interes
deosebit pentru vizitatori

Cum se numeşte regiunea în care se află
localitatea ta natală?
Numeşte satele şi oraşele din apropiere.
Identifică-le pe harta judeţului tău din atlas.
Care este forma de relief din regiunea ta?
Găseşte pe hartă ce râu curge prin regiune.

Aplică

Descoperă

Foloseşte internetul şi accesează aplicaţia Google Maps. Descoperă pe
harta digitală localitatea ta şi regiunea în care se află. Prin ce se deosebeşte
imaginea de pe monitor faţă de harta din atlas, pentru regiunea ta?
Titlu: Regiunea geografică în care locuiesc
Formaţi trei echipe.
Echipa I-a
va realiza o hartă a regiunii.
Harta va conţine:
numele regiunii;
localitatea ta şi localităţile vecine
(sate şi oraşe);
apele curgătoare şi lacurile;
şoselele şi căile ferate;
obiectivele turistice;
legenda hărţii (cu toate semnele
convenţionale ce se găsesc în
interiorul hărţii).
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Echipa a II-a
se va documenta
din surse variate
(enciclopedii, internet,
interviuri etc.) şi va
realiza o prezentare
a activităţilor
desfăşurate de
locuitorii din regiune.

Proiect
în chipă
e
Echipa a III-a
va realiza un album
care să cuprindă
imagini sugestive
pentru regiune.
Fiecare imagine va
fi însoţită de un text
explicativ.

13

De la orizontul local la țară

De la orizontul local la regiune și țară

O excursie la Marea Neagră ar însemna pentru Cristiana o călătorie prin ţara
noastră şi posibilitatea de-a vizita oraşul natal al lui Mihai.

RE

Priveşte figurile 1, 2 şi 3 şi
rezolvă cerinţele de mai jos:
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Dobrogei
4
Lac
5
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7
cartier
Strada (Str.)/
Bulevard (Bd.)

Cartiere
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Tomis Nord
Centru
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Tomis II
Tomis III
Km 4-5

Figura 1.
Planul oraşului Constanţa
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Legendă
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Năvodari

Medgidia
Murfatlar
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Descrie ce conţin cele trei
imagini.
Identifică elementele comune
reprezentate în cele trei imagini.
În care dintre figuri sunt redate
mai multe detalii despre oraşul
Constanţa?
Precizează poziţia oraşului
Constanţa pe harta Podişului
Dobrogei şi pe harta României.
Pe care hartă este redat un
teritoriu mai întins?

ă
Falez

BL
PU

Observă şi descoperă

Constanța

Techirghiol

GA
RI A

MAREA

Ovidiu

NEAGRĂ

Eforie

Mangalia
10

0

10

20 30 km

Figura 2. Harta Podişului Dobrogei
Munţi
Dealuri şi podișuri
Câmpii

Figura 3. Harta României
Limita unității de relief
Limita Podișului Dobrogei
Vârf
Râu, fluviu
Lac

Legendă
Oraş
Canalul Dunăre–Marea Neagră
Graniţă
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Important de reținut
Aşa cum aţi aflat în lecţia anterioară, mai multe regiuni vecine formează un teritoriu
numit ţară.
Într-o ţară, majoritatea oamenilor vorbesc aceeaşi limbă, respectă aceleaşi reguli
(legi) etc.
Ţările, la rândul lor, se învecinează cu alte ţări. Mai multe ţări ocupă un teritoriu mult
mai întins, numit continent.
Ţara noastră, România, se învecinează cu alte ţări şi se află pe continentul numit Europa.

Aplică
Vocabular
continent – întindere mare
de uscat

P R O I E C T
Compune o scrisoare
pentru prietenul tău
dintr-o ţară din Europa,
prin care să afle mai
multe despre localitatea şi
regiunea în care trăieşti.
Scrisoarea, pe care
să o trimiţi prin poşta
electronică (e-mail), va
fi de câteva rânduri şi
va conţine următoarele
cuvinte: Europa,
localitatea natală,
locuitorii, oraşe, regiunea,
relief, România şi sate.
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Explică ce înţelegi prin cuvântul ţară.
Găseşte în dicţionarul limbii române alte denumiri care să
însemne tot ţară.
Realizează, în caiet, corespondenţa:
Constanţa
regiune
Podişul Dobrogei	ţară
România
localitate
continent
Elementele geografice au întinderi diferite. Stabileşte şi
scrie în caiet în ordine crescătoare a întinderii teritoriului,
numele elementelor geografice din listă.
Listă: Constanţa, Europa, Podişul Dobrogei, România.
Caută în atlasul geografic şi află în care parte a ţării noastre,
România, se află regiunea în care este situată localitatea ta
natală. Foloseşte o hartă de contur a României şi realizează
harta regiunii tale în cadrul ţării, după modelul din figura 3.
Pentru contur, foloseşte şablonul din plastic.
 Şablon
harta României

Recapitulare ,si evaluare

a. Recapitulare

Ajut-o pe Cristiana să găsească drumul spre Sala Hărților din muzeu. Folosește o pagină din
caietul de matematică. Realizează un careu ca în modelul de mai jos și colorează casete către
punctele cardinale indicate.
1
2
3
4
5
6
7
8
Cristiana pornește din punctul B2:
A
se deplasează o casetă spre vest;
B
două casete spre sud;
C
patru casete spre est;
D
o casetă spre nord;
E
două casete spre est;
F
cinci casete spre sud;
G
o casetă spre est.
H
Sala Hărților se află în caseta ... .
Rezolvă în caiet. Înlocuind cifrele cu litere, vei descoperi câteva dintre mijloacele de orientare.
1
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Legendă

Podiș
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Lac
Oraş
Sat
 Aeroport
Port
Şosea
Cale ferată
Canalul Dunăre–
Marea Neagră
DN3 Drum național
E60 Drum european

L. Mangalia Mangalia

La prânz, în miez de zi
Privind spre noi, gândi:
– Eu, Soarele cel bun,
Ce punct indic acum?
(sud)

Pe-o bucată de hârtie,
Munte, deal, podiș, câmpie,
O țară sau lumea toată
De privești, ea ni le-arată.

Ovidiu
Constanța

ei
Dobrog

Ghicește!

L. Siutghiol

0

DN22C

Cobadin

Activitate în echipe. Împărțiți în 4 echipe, reali
zați câte un poster despre fiecare anotimp al anului.
Puteți utiliza: fotografii, desene, fragmente din texte
literare potrivite şi informații descoperite pe internet.

L. Tașaul Corbu

cea

sim

Ca

Nicolae
Bălcescu

l
dișu
Po

Privește cu atenție harta și rezolvă cerințele:
a. Scrie, în caiet, numele orașelor de pe hartă, în
ordine alfabetică.
b. Care este numele aeroportului din regiunea
prezentată ?
c. Numește localitățile care au acces la calea ferată.
d. Care sunt porturile la Marea Neagră?
e. Care sunt lacurile care se pot observa pe hartă?

2
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(harta)

b. Evaluare

Reprezintă în caiet, prin desen, următoarele elemente:
a. în centru se află o casă;
d. la sud de pom se află o floare;
b. la nord de casă se află un nor;
e. la est de casă se află o pisică.
c. la vest de casă se află un pom;
N

Observă cu atenție planul clasei redat
în imaginea alăturată și completează
propozițiile în caiet:
a. Tabla se află pe peretele dinspre V
... .
b. Ferestrele se află către punctul
cardinal numit ... .
c. Ușa clasei se află pe peretele
dinspre ... .

catedră
tablă

E

bancă
uşă
fereastră

S

Notează în caiet A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei propoziții, după model: d–F.
a. Nordul este punctul cardinal de unde răsare Soarele.
b. Sudul se mai numește și miazăzi.
c. Noaptea, Steaua Polară ne indică nordul.

a

c

b

Denumește formele de relief prezentate în imagini și colorează, în caiet, casetele în culorile
convenționale corespunzătoare:
a
b
c
Copiază, pe caiet, enunțurile următoare şi completează-le cu răspunsurile corecte:
a. O rotație completă a Pământului în jurul axei sale durează ... .
b. Lunile de iarnă sunt: ..., ... și ... .
c. Anul bisect are ... de zile.

Ai lucrat corect? Barem de evaluare.
Subiectul 1
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Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Subiectul 5

Suficient

3 elemente

1 răspuns corect

1 răspuns corect

1 răspuns corect

1 răspuns corect

Bine

4 elemente

2 răspunsuri corecte

2 răspunsuri corecte

2 răspunsuri corecte

2 răspunsuri corecte

Foarte bine

5 elemente

3 răspunsuri corecte

3 răspunsuri corecte

3 răspunsuri corecte

3 răspunsuri corecte

t
a
e
a
t
i
Un
2
Portofoliu
pe unitate
Realizează,
împreună cu
colegii, o machetă
a hărții fizice a
României. Folosește
un suport de carton
pe care trasezi
conturul țării, iar
formele de relief
și apele le realizezi
din plastilină,
în culorile
convenționale.

Elemente de geografie
a României
Elemente
de geografie
generală

Conținuturi
• Limite și vecini
te de relief
tici generale și trep
is
er
ct
ra
ca
l:
fu
ie
el
R
•
lurile
tația, animalele și so
ge
ve
e,
el
ap
a,
lim
C
•
ile omenești
• Locuitorii și așezăr
ice
• Activități econom
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1

Limite şi vecini

Cristiana şi David, impresionaţi de cartea România pitorească, a scriitorului Alexandru
Vlahuţă, considerată un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară”,
au pornit într-o amplă „călătorie de documentare” prin geografia patriei. Şi au început cu
graniţele şi ţările vecine României.

Observă şi descoperă
Priveşte imaginea alăturată şi răspunde la următoarele
întrebări:
Cum se numeşte ţara noastră şi cu ce culoare este
reprezentată?
Cu ce culoare sunt reprezentate ţările vecine României?
Marea Neagră este un vecin?
Ce reprezintă linia roşie care separă ţara noastră de
ţările vecine?

ROMÂNIA
România

Important de reținut
Ţara noastră, România, este situată în Europa
Centrală şi este separată de ţările vecine prin graniţe.
Graniţa este o linie imaginară care separă o ţară
de altă ţară. Ea poate fi convenţională (stabilită prin
înţelegere între ţările vecine) şi naturală (când este
situată pe cursul unei ape curgătoare etc.). De asemenea,
graniţa poate fi terestră (pe uscat) şi acvatică (pe apă).
Ţările vecine României, sunt:
Ucraina, la nord şi est;
Republica Moldova, la
nord-est şi est;

Bulgaria, la sud;
Serbia, la sud-vest;
Ungaria, la nord-vest.

La sud-est, România are ieşire la Marea Neagră,
aceasta nefiind un vecin.

Aplică
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Triplex Confinium

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse,
peste fluviul Dunărea

Știai că?
În punctul cel mai vestic al
României, din localitatea Beba
Veche, se află o piatră de hotar
numită Triplex Confinium (din
limba latină, „graniță triplă”),
cu cele trei steme ale statelor
care se învecinează: România,
Ungaria și Serbia.

În care parte a Europei se află România?
Clasifică graniţele.
Numeşte ţările vecine României şi precizează poziţia acestora faţă de ţara
noastră.
Precizează la ce mare are ieşire România şi unde este situată aceasta faţă
de ţara noastră.

Legendă
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LICA
UB

Graniţă
terestră
Graniţă
acvatică

MOLDOV
A

Punct de
graniţă

BEBA VECHE

Punct
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Mureș

Râu, fluviu
Oraş
Gura de
vărsare
a braţului
Chilia

2

Confluenţa
Prutului
cu
Dunărea
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VAMA VECHE

Figura 1. Vecinii şi graniţele României

Exersează
Foloseşte informaţiile din figura 1 (inclusiv legenda şi roza

vânturilor) şi completează în caiet următorul text:
Puncte extreme ale ţării noastre sunt: localitatea Horodiştea,
la ..., localitatea ..., la sud, localitatea Sulina, la ..., şi localitatea
..., la vest.

Vocabular
punct extrem – locul cel
mai îndepărtat spre un
punct cardinal

Observă pe harta din figura 1 şi completează în caiet un tabel după modelul de mai jos.

	Ţara vecină
Bulgaria

Limitele de graniţă
Pristol–Vama Veche

Foloseşte tabelul de mai jos şi ...

... calculează lungimea totală a graniţelor României;
... ordonează descrescător ţările după lungimea
graniţelor cu România.
	Ţara vecină
Republica Moldova
Bulgaria
Serbia
Ungaria
Ucraina

Lungimea graniţelor
681 km
631 km
546 km
448 km
650 km

Graniţa acvatică pe...
Dunăre
„Hotarul răsăritean al Daciei
[...] era la începutul erei creştine o
fruntarie de interes european”.
Simion Mehedinţi

Lucraţi în perechi. Identificaţi în

textul de mai sus doi termeni care
ar putea fi înlocuiţi cu cel de graniţă.
Pentru verificare, folosiţi dicţionarul
limbii române.
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Relieful: caracteristici generale
și trepte de relief

Relieful ţării noastre a trezit interesul celor doi prieteni, Cristiana şi David.
Vor să afle mai multe!

Sa˘ ne amintim
Ce este relieful?
Care sunt cele patru forme
mai cunoscute de relief?
Prin ce se deosebesc
munţii de dealuri? Dar
podişurile de câmpii?

Descoperă
Foloseşte atlasul
geografic şi află unde pe
teritoriul ţării noastre
înălţimea reliefului este de
0 m şi în care unitate de
relief ajunge la 2 544 m.
Caută în dicţionarul
geografic şi află ce este
colina.
Observă graficul de mai jos.
Ce exprimă acesta?

Câmpii

Munţi

Dealuri şi podișuri

Figura 1.
Distribuirea proporţională
a treptelor de relief din
România
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Citest
, e!
„Carpaţii, nu prea înalţi, înveşmântaţi până spre culmi cu
păduri întunecate şi pajişti alpine smălţuite cu flori viu colorate,
ce închid în centru Podişul Transilvaniei, sunt mărginiţi de zona
dealurilor subcarpatice şi a piemonturilor vestice.
Dealurile sfârşesc, la rândul lor prin câmpii întinse şi mă
noase – adevărate grânare – ce întregesc armonia reliefului
românesc.”
Victor Tufescu – România. Natură, om, economie.
Găseşte, în text, formele de relief din ţara noastră.
Precizează o însuşire a munţilor (Carpaţilor) şi două însuşiri
ale câmpiilor.
Explică armonia reliefului din ţara noastră.

Important de reținut
Relieful României are înălţimi cuprinse între 0 şi 2 544 m
şi este variat, fiind alcătuit din munţi, dealuri, podişuri şi
câmpii.
Aceste forme de relief au aspectul unor trepte de relief,
care coboară în înălţime dinspre centrul ţării spre margini. În
partea centrală se găsesc o depresiune şi Munţii Carpaţi, iar
spre exterior se succed, dealuri, podişuri şi câmpii.
Cele trei trepte de relief (munţi, dealuri şi podişuri, câmpii)
ocupă suprafeţe aproximativ egale (circa o treime fiecare).
Relieful ţării noastre este împărţit în mai multe unităţi
majore de relief. Fiecare unitate majoră de relief este bine
delimitată şi se caracterizează, în principal, prin predominanţa
unei forme de relief.
Unităţile majore de relief din România sunt: Munţii Carpaţi,
Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Subcarpaţii, Dealurile
de Vest, Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi,
Podişul Dobrogei, Câmpia Română, Câmpia de Vest şi Delta
Dunării.

UCRAINA
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Aplică
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PODIȘUL MEHEDINȚI
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Explică, cu cuvintele tale, ce înţelegi prin: varietatea relie
fului, trepte de relief şi unităţi de relief.
Observă harta din figura 2 şi rezolvă următoarele cerinţe:
a. Ordonează în caiet, de la est la vest, următoarele unităţi
de relief: Carpaţii Occidentali, Carpaţii Orientali, Câmpia de
Vest, Dealurile de Vest, Delta Dunării, Depresiunea Colinară a
Transilvaniei, Podişul Dobrogei şi Podişul Moldovei.
b. Precizează dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau
false.
Depresiunea Colinară a Transilvaniei este situată în partea
centrală a ţării noastre.
Delta Dunării este situată în nordul României.
Podişul Mehedinţi este cel mai întins podiş din ţara noastră.
Câmpia Română este situată la sud de fluviul Dunărea.
c. Stabileşte unitatea de relief în care se află localitatea ta.
d. Realizează, în caiet, un tabel după modelul de mai jos:
Munţi
Dealuri şi podişuri
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Legendă

Figura 2.
Unitățile de relief din România

Vocabular
colinară – cu dealuri
depresiune – formă de
relief cu înălţimi mai mici,
înconjurată de forme de
relief cu înălţimi mai mari
piemont – formă de relief
creată prin acumulare la
poalele unor munţi

Carpaţii Orientali, ...

Lucraţi în perechi

Folosiţi diferite surse de informare (cărţi, reviste, internet etc.) şi realizaţi un text prin care să
arătaţi importanţa reliefului pentru ţara noastră. Citiţi textul colegilor.
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Clima, apele, vegetația,
animalele și solurile

Cei doi copii sunt interesaţi şi vor să cunoască mai multe şi despre clima, apele,
vegetaţia, animalele şi solurile ţării noastre.
Instrumentele de mai jos
sunt utilizate de meteorologi.
Stabiliţi pentru ce sunt folosite.

a

b

c

Instrumente: a. termometru,
b. pluviometru, c. anemometru

Citest
, e!
„Clima temperat-continentală, cu precipitaţii mai peste
tot îndestulătoare pentru rodnicia pământului, păienjenişul
de râuri [...], pădurile de foioase şi de răşinoase împestriţate
cu păşuni şi fâneţe, [...] dau peisajelor acea notă proprie,
blândă şi prietenoasă, specifică pământului românesc.”
Victor Tufescu – România. Natură, om, economie.
Găseşte denumirile geografice din text.

Important de reținut

Vocabular
meteorolog – specialist
care studiază fenomenele
meteorologice şi
stabileşte prognoza vremii

Știai că?
Cea mai ridicată
temperatură din ţara noastră
a fost de 44,5oC şi s-a
înregistrat în judeţul Brăila, la
10 august 1951.
Cea mai mică temperatură
din ţara noastră a fost de
-38,5oC şi s-a produs în judeţul
Braşov, la 25 ianuarie 1942.
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Vremea reprezintă situaţia elementelor meteorolo
gice (temperatura aerului, precipitaţii, vânt etc.) dintr‑un
anumit loc, la un moment dat. Vremea se schimbă foarte
rapid, uneori, de la o oră la alta.
Comparativ cu vremea, clima reprezintă starea me
die a elementelor meteorologice pentru o perioadă
lungă de timp şi pentru un spaţiu întins.
Ţara noastră are climă temperat-continentală, cu
patru anotimpuri, cu temperaturi moderate (nici prea
reduse, nici prea ridicate) ce scad de la sud spre nord şi
cantităţi de precipitaţii ce scad de la vest spre est.
Relieful influenţează elementele meteorologice. Oda
tă cu creşterea înălţimii reliefului, temperatura aerului
scade şi precipitaţiile devin mai bogate.
Vânturile de Vest aduc precipitaţii bogate. Crivăţul
este un vânt rece şi Austrul este un vânt cald.
Prin ce se deosebeşte clima de vreme?
Descrie vremea din această zi din
localitatea ta. Ai în vedere: temperatura
aerului, precipitaţiile şi viteza vântului.

Aplică

Ce tip de climă este în ţara noastră şi
care sunt caracteristicile sale?

Legendă
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Foloseşte harta din
figura 1 şi realizaţi
corespondenţa între
staţiile meteorologice şi
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Figura 1. Harta climatică a României

Observă figura 1 şi precizează regiunile geografice în care suflă: Vânturile de Vest, Crivăţul,
Austrul şi brizele marine.
Timp de două săptămâni, realizaţi o fişă cu observațiile voastre meteo
rologice. Pentru fiecare zi precizaţi următoarele observaţii / constatări:
temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice şi vântul puternic. La
sfârşitul perioadei, adunaţi zilele cu precipitaţii şi zilele cu vânt puternic.

Proiect
în chipă
e

Important de reținut
Pe teritoriul ţării noastre se găsesc numeroase ape curgătoare şi stătătoare.
Cea mai mare apă curgătoare ce curge prin România este fluviul Dunărea. Acesta
izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră (Germania) şi se varsă în Marea Neagră prin trei
braţe (Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe).
În Dunăre se varsă majoritatea râurilor din ţara noastră. După direcţia de curgere,
râurile formează mai multe grupe: grupa râurilor de vest (Someş, Mureş etc.), grupa
râurilor de sud (Jiu, Olt, Argeş etc.), grupa râurilor de est (Siret, Prut), grupa râurilor de
sud-est (Casimcea etc.).
Lacurile sunt naturale (Lacul Roşu, Sfânta Ana etc.) şi artificiale (amenajate de oameni:
Vidraru, Porţile de Fier etc.).
Marea Neagră este situată în sud-estul României şi comunică prin strâmtorile Bosfor
şi Dardanele cu Marea Mediterană.

43

UCRAINA

Legendă

Tisa

L.Stânca Costești

Lala
L.A

6

L. Dracșani

u
Pr
t

L. Izorul Muntelui

MOLDOVA

L. Zau de
Câmpie

L.Cefa

CA
BLI
PU

Some 8
ș

RE

Munţi
Dealuri
şi podișuri
Câmpii
Limita unității
de relief
Graniţă
Râu, fluviu

L. Roșu
Tr
otu
L. Ursu
ș

Tipuri
de lacuri
Ti
m

iș

Lac glaciar
Lac de baraj
natural
Lac vulcanic
Lac pe sare
Lac la țărmul
Mării Negre
Lac artificial

Strei

Bega

Olt
L. Bâlea 3
L. Vidraru

L. Vidra

L. Bucura

L. Ocnele
Mari

L. Slănic

L. Razim

eț

Olt

L. Zănoaga
4

L. Sfânta
Ana

C

e

40

Ve
d

ea

D

0

Olt

40

Jiu

d
le
rți
o
P r
L. Fie

80 120 km

ă re a
un

L. Tașaul
L. Techirghiol

Figura 2. Râurile şi lacurile României

Care este cea mai mare apă curgătoare din ţara noastră şi în ce mare se varsă?
Caută în atlas şi află numele ţărilor prin care curge acest fluviu.

Aplică

Cum se numeşte apa curgătoare care curge pe lângă localitatea ta?
Foloseşte harta din figura 2 şi scrie în caiet câte un râu care se varsă în: Mureş,
Jiu, Olt, Argeş, Siret şi Prut.
Informează-te din figura 2 şi realizează, în caiet, corespondenţa dintre lacuri
(A) şi categoriile din care fac parte (B), după model: L. Lala = glaciar.
A
L. Bâlea
L. Roşu
L. Sfânta Ana
L. Slănic
L. Techirghiol

Vocabular
strâmtoare – fâşie îngustă
de apă care leagă două mări
sau oceane
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Important de reținut
Vegetaţia, animalele (fauna) şi solurile sunt în strânsă legătură cu relieful, clima şi apele.
În câmpii şi în dealurile joase se întâlnesc stepa (ierburi mărunte), silvostepa (ierburi şi
pâlcuri de pădure) şi păduri de foioase (stejari). Fauna din aceste regiuni este reprezentată
de animale rozătoare (iepure, popândău, hârciog) şi păsări (potârniche, ciocârlie). Solurile
sunt fertile.
În dealurile şi podişurile înalte şi în munţii scunzi cresc păduri de foioase (stejari, fagi etc.)
care adăpostesc animale precum vulpea, mistreţul, lupul etc. Solurile sunt mai puţin fertile.
În munţii înalţi sunt păduri de conifere (brad, molid, pin), ce găzduiesc animale precum
ursul, râsul, cerbul etc. Pe munţii cu înălţimi mai mari de 1 800 m sunt pajişti alpine (cu
ierburi mărunte şi tufişuri), unde trăiesc capra neagră şi vulturul de munte.
Apele ţării sunt populate cu numeroase specii de peşti.
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Figura 3. Vegetaţia şi fauna României

Realizaţi o listă cu speciile de plante şi animale ocrotite
de lege.

Proiect
în chipă
e

Numeşte tipul de vegetaţie în funcţie de
înălţimea reliefului.

Aplică

Informează-te din diferite surse (cărţi, reviste,
Vocabular
internet etc.) şi află de ce este importantă
pădurea pentru planeta noastră. Alcătuieşte un Sol fertil – roditor, productiv
text în sprijinul reducerii defrişărilor.
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Locuitorii și așezările omenești

David a aflat despre oraşul Constanţa de la noul coleg, Mihai. Ar vrea să cunoască
mai multe despre locuitorii din ţara noastră şi despre localităţile în care trăiesc.

Observă şi descoperă
Priveşte graficele alăturate şi răspunde la
întrebări:
Ce reprezintă cele două grafice?
Care sunt primele trei etnii din ţara noastră?
Care sunt mai numeroşi, locuitorii din sate
sau cei din oraşe?

Români
Maghiari

Romi
Alţii

România –
structura etnică

Populaţie urbană
Populaţie rurală

România – structura
pe medii de locuire

Important de reținut
Populaţia României numără aproximativ 19,5 milioane de locuitori.
Cei mai numeroşi locuitori trăiesc la câmpie şi în regiunile cu dealuri şi podişuri joase.
Munţii, din cauza climei mai reci, şi Delta Dunării, din cauza întinderilor de apă, formează
regiuni mai puţin populate.
Alături de români, care sunt majoritari, mai trăiesc maghiari, romi şi alte minorităţi
naţionale (etnice), toţi cetăţeni ai ţării, cu drepturi egale.
Din totalul populaţiei, mai bine de jumătate trăieşte în oraşe, formând populaţia
urbană. Restul populaţiei trăieşte la sate şi formează populaţie rurală.

Aplică

Completează textul de mai jos, în caiet, cu informaţiile potrivite.
Populaţia României numără circa ... de locuitori. Cei mai numeroşi locuitori
trăiesc la ..., iar cei mai puţini, la munte şi în ... .
... sunt majoritari. Alături de ei trăiesc ..., romi şi locuitori de alte naţionalităţi.
Peste jumătate din locuitori trăiesc în ... şi formează populaţia ... .

Important de reținut
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Oamenii care trăiesc în cele peste 300 de oraşe ale ţării lucrează în: industrie, con
strucţii, transport, comerţ, sănătate, cultură etc.
Cele mai mari zece oraşe ca număr de locuitori din România sunt: Bucureşti, Iaşi,
Timişoara, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Braşov, Ploieşti şi Oradea.
Oamenii de la sate se ocupă, în special, cu agricultura.
Satele de la câmpie sunt mari (cu peste 1 500 de locuitori) şi adunate (cu gospodăriile
apropiate între ele).
În regiunile cu dealuri şi podişuri mai înalte, satele au mărimi medii (între 500 şi 1 500
de locuitori) şi gospodării răsfirate (cu unele distanţe între gospodării).
La munte, satele sunt mici (sub 500 de locuitori), risipite, cu distanţe destul de mari
între gospodării.
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La ce tip de aşezare umană (sat sau oraş) face referire geograful Vintilă
Mihăilescu în următoarea descriere? Citat: „... este – în general – o
formă de organizare [...] şi utilizare a unui teritoriu în scopul concentrării,
transformării şi distribuirii produselor necesare întreţinerii, recreării şi
progresului unei populaţii ...”. Prin ce se deosebesc oraşele de sate?

Desenează în caiet un tabel asemănător cu cel de mai jos şi completează-l cu următoarele
oraşe: Arad, Bucureşti, Buzău, Cluj-Napoca, Craiova, Piatra Neamţ, Satu Mare, Sfântu Gheorghe,
Suceava, Târgu Jiu, Tulcea şi Vaslui.
Scrie, pentru fiecare oraş, unitatea de relief în care se află şi râul ce îl străbate. Pentru rezol
vare, foloseşte hărţile din manual.
Oraş
Arad
...

Unitate de relief
Câmpia de Vest
...

Râu / fluviu
Mureș
...

Precizează ce tipuri de sate sunt redate în imaginile de mai jos şi prin ce se deosebesc.

a

b

c

Ce tipuri de sate sunt în regiunea în care trăieşti? Ai în vedere numărul locuitorilor şi distan
ţele dintre gospodării.
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Activități economice

Resurse și activități industriale

Cristiana a aflat că localitatea sa este un important centru industrial. Ce este un centru industrial?

Sa˘ ne amintim
Aminteşte-ţi de la orele de ştiinţe
ale naturii ce sunt resursele.
Numeşte trei resurse ale subsolului.
Care dintre cele trei resurse ale
subsolului sunt epuizabile?

Citest
, e!
„Este important de reţinut că resursele na
turale sunt răspândite, sub o formă sau alta, în
toate marile unităţi geografice.”
Ion Şandru – România. Geografie economică.
Reformulează citatul de mai sus.

Observă şi descoperă
Priveşte imaginile alăturate. În
rândul de sus sunt resurse naturale
(1, 2, 3), iar în cel de jos sunt
modalităţi de utilizare a acestora
(a, b, c).
Realizaţi corespondenţa dintre cele
două rânduri de imagini.

1. Cărbuni

2. Sare

3. Marmură

a. Construcţii

b. Termocentrală

c. Produse
alimentare

Important de reținut

Resursele naturale sunt folosite pentru transformarea lor în diferite bunuri necesare
oamenilor.
În ţara noastră se exploatează: resurse ale subsolului (petrol, gaze naturale, cărbuni,
sare, minereuri, roci pentru construcţii etc.) şi resurse de suprafaţă (ape, păduri, păşuni,
soluri etc.).
Unele dintre aceste resurse sunt epuizabile (petrolul, gazele naturale etc.) şi altele
sunt inepuizabile (apa, vântul etc.).
Datorită resurselor naturale şi produselor agricole, în România s-a dezvoltat ramura
economică denumită industrie. Industria exploatează şi prelucrează resursele.
Ramurile industriale dezvoltate în ţara noastră sunt: industria extractivă (exploatează
resursele subsolului), industria energetică (produce energia electrică etc.), industria
metalurgică (prelucrează minereurile şi construieşte maşini), industria chimică (produce
îngrăşăminte chimice, mase plastice, medicamente etc.), industria materialelor de con
strucţie (produce ciment, cărămidă, sticlă etc.) industria lemnului (produce mobilă etc.),
industria textilă (produce haine) şi industria alimentară (produce hrană).
Industria este prezentă în special în oraşe, devenite centre industriale.
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Figura 1. Harta resurselor subsolului şi a centrelor industriale din România

Aplică

Precizează resursele naturale din regiunea ta.
Foloseşte harta din figura 1 şi scrie în caiet unităţile de relief în care se găsesc: petrol, gaz
metan, sare, aur şi argint.
Realizează, în caiet, corespondenţa între ramurile industriale (A) şi produsele industriale (B).

A

1. industrie energetică
2. industrie metalurgică
3. industrie chimică
4. industria materialelor de construcţie
5. industria lemnului
6. industrie textilă
7. industrie alimentară

a. alimente
b. autoturisme
c. ciment
d. curent electric
e. haine
f. medicamente
g. mobilă

B

Identifică în figura 1 principalele centre industriale din ţara noastră. Care sunt centrele indus
triale din regiunea în care locuieşti?
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Activități economice

Principalele produse agricole

Colegii din clasa lui David, sunt interesaţi să afle de unde
provin produsele de la piaţă şi din magazinul alimentar.

Observă şi descoperă
Priveşte imaginile de mai jos şi rezolvă următoarele cerinţe:
numeşte ce redau aceste imagini;
menţionează imaginile care redau produse prelucrate în industrie;
realizează corespondenţa dintre cele două rânduri de imagini.

1

3

2
a

b

4
c

5
d

e

Lan de porumb

Important de reținut
Agricultura este printre cele mai vechi ocupaţii ale omului şi
cuprinde cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
Terenurile agricole (arabile, cu vii, cu livezi, cu păşuni etc.)
reprezintă principala resursă naturală a ţării noastre.
Terenurile arabile sunt mai întinse la câmpie şi sunt cultivate
cu cereale (grâu, porumb), floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia,
legume etc. În aceste regiuni se cresc porcine, ovine, păsări de
curte etc.
Viile şi livezile sunt prezente, în general, în dealuri şi podişuri,
pe pantele însorite.
Păşunile şi fâneţele ocupă suprafeţe întinse la munte. Pe păşuni
pasc bovine, ovine etc. Fâneţele sunt folosite pentru obţinerea
fânului necesar hrănirii animalelor în timpul iernii.
Agricultura furnizează unor ramuri industriale materia primă
pentru producerea alimentelor, textilelor etc.: carne, ouă, lapte,
lână, blană, fibre naturale etc.

50

Livadă de meri
Fermă de vaci

Legendă

UCRAINA

Tisa

So

A
IC

Pășuni
şi fânețe

RE

BL
PU

Terenuri
arabile

m

eș

MOL

Vii şi livezi

Râu, fluviu
Graniţă

reș

et
Sir

Mu

DOVA

Alte
terenuri

Prut

Grâu
Porumb
Cartofi
Sfeclă
de zahăr
Floareasoarelui

Ar

geș

mița

Ialo

Olt

Bovine
Jiu

Ovine
Porcine
Păsări
de curte

Dunărea
30

0

30

60

90 km

Figura 1. Harta cultivării plantelor şi creşterii animalelor în România

Observă în figura 1 şi rezolvă următoarele cerinţe:
Realizează, în caiet, corespondenţa între treptele de relief
şi tipurile de terenuri agricole caracteristice.
Aplică
1. câmpie
a. păşuni şi fâneţe
2. dealuri şi podişuri
b. terenuri arabile
3. munte
c. vii şi livezi
Scrie, în caiet, ce fel de terenuri agricole sunt în regiunea ta şi ce animale se cresc.
Lucraţi în pereche. Desenează în caiet un tabel, după modelul de mai jos, şi scrie pentru
fiecare animal (porc, vacă, oaie şi păsări de curte) ce produse ne oferă. Pentru rezolvare, cola
borează cu colegul de bancă.
Porc
carne, ...

Activitate practică
Mergi, însoţit de părinţi, într‑un
magazin alimentar. Citeşte
etichetele şi realizează o listă cu
produsele agricole din care sunt
fabricate uleiurile comestibile.

Știai că?
Porumbul, cartoful,
floarea-soarelui,
roşia şi ardeiul sunt
originare din America.

ct

Realizaţi un Proie
în chipă
vocabular cu
e
activităţile
agricole în care să explicaţi ce
reprezintă: apicultura, avicultura,
floricultura şi sericicultura.
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Activități economice
Căi de comunicație

Părinţii Cristianei şi-au propus să-şi viziteze prietenii din judeţul vecin. Se gândesc cu
ce să se deplaseze. Cu autoturismul personal sau cu trenul?
– De ce nu mergem cu avionul? întreabă Cristiana.
– Caută, întâi, să afli unde sunt aeroporturi în ţara noastră, îi răspunde mama.

Observă şi descoperă
Priveşte imaginile de mai jos şi rezolvă următoarele cerinţe:
numeşte mijloacele de transport reprezentate în imaginile marcate
cu numerele: 1, 2, 3 şi 4;
realizează corespondenţa dintre imaginile de pe cele două rânduri;
cu ce mijloace de transport ai călătorit?

2

3

4

b

c

d

1

a

Important de reținut
Căile de comunicaţie realizează legătura între aşezările
omeneşti. Prin intermediul lor, transporturile asigură deplasarea
oamenilor şi a mărfurilor.
În ţara noastră se găsesc căi de comunicaţie terestre (fero
viare şi rutiere), pe apă, aeriene şi speciale (prin conducte, linii
electrice etc.).
Căile ferate şi căile rutiere (pe şosele) pornesc din capitala ţării,
oraşul Bucureşti (cel mai mare nod de comunicaţii din România).
Căile ferate şi şoselele importante, denumite magistrale, depăşesc
graniţele şi se continuă în ţările vecine.
Transporturile pe apă (navale) sunt fluviale (pe Dunăre, pe
Canalul Dunăre–Marea Neagră etc.) şi maritime (ce leagă porturile
româneşti de la Marea Neagră cu alte porturi de pe glob).
Transporturile aeriene sunt cele mai rapide şi sunt coordonate
din aeroporturi.
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Figura 1. Harta căilor de
comunicaţie din România
Munți
Dealuri și podișuri

Precizează ce căi de comunicaţie sunt în localitatea
ta.
Câmpii
Lac
Râu, fluviu
unității de relief
Scrie, în caiet, cinci oraşe cu port şi cinci oraşe cuLimita
aeroport.
Aplică
Graniță
Identifică pe harta din figura 1 Canalul Dunăre–Marea Neagră.
Lucraţi în pereche. Maria, verişoara lui David, merge cu familia în excursie la Oradea. Părinţii
au stabilit să pornească în călătorie din oraşul Bucureşti.
Observaţi în figura 1 şi răspundeţi la întrebări:
Cu ce mijloace de transport se poate deplasa Maria în călătoria sa?
Prin ce oraşe trece Maria, dacă părinţii săi hotărăsc să călătorească pe calea ferată, cu trenul?

Știai că?
Oraviţa–Baziaş a fost prima cale ferată
intrată în folosinţă pe teritoriul ţării
noastre (la 20 august 1854). Calea ferată
făcea legătura cu portul Baziaş, la Dunăre.

Vocabular
depou – clădire în care se adăpostesc şi se
repară vagoane, locomotive, tramvaie etc.
nod de comunicaţie – loc în care se întâlnesc
mai multe căi de comunicaţie
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Recapitulare ,si evaluare

a. Recapitulare

Identifică forma de relief descrisă în următorul fragment: ,,Măreția lor impunătoare se dato
rează vârfurilor înalte și culmilor stâncoase ascunse în nori sau învăluite în praful zăpezilor.”
(Mircea Ilie)
Transcrie în caiet doar afirmațiile adevărate:
România are doar granițe convenționale.
Cele trei trepte de relief ocupă suprafețe aproximativ egale.
Clima țării noastre este temperat-continentală, cu patru anotimpuri.
Vegetația, animalele și solurile sunt în strânsă legătură cu relieful, clima și apele.
În România, cei mai mulți locuitori trăiesc în regiunile rurale.
Folosind harta României de la lecția Căi de comunicație, identifică orașele în care se află
aeroporturi și ordonează-le alfabetic în caiet.
Știi că resursele subsolului sunt epuizabile. Lucrează în echipă, caută pe internet și identifică
alte surse de energie ce pot fi utilizate. Realizează postere în care să prezinți aceste surse de
energie (denumirile lor, regiunile în care se găsesc, avantajele şi dezavantajele valorificării).
Proiect. Imaginați-vă cum va arăta mijlocul de transport al viitorului. Desenaţi-l și organizaţi
o expoziție cu astfel de lucrări.

b. Evaluare

Copiază, în caiet, enunțurile următoare și completează-le cu răspunsurile corecte.
În partea de sud, România se învecinează cu ... .
Cea mai înaltă formă de relief din țara noastră este ... .
Fluviul ... izvorăște din Munții Pădurea Neagră și se varsă în ... .
Cel mai mare oraș din România este ... .
Menţionează, în caiet, cinci râuri din România.
Alege răspunsul corect.
România are o climă:
a. ecuatorială
b. polară
c. temperat-continentală

În România, cei mai numeroși
locuitori trăiesc în regiunea de:
a. câmpie
b. deal
c. munte

Industria care exploatează
resursele subsolului este:
a. industria alimentară
b. industria extractivă
c. industria chimică

Ai lucrat corect? Barem de evaluare.
Suficient
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Bine
Foarte bine

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

2 cuvinte

2 râuri

1 răspuns corect

3-4 cuvinte

3-4 râuri

2 răspunsuri corecte

5 cuvinte

5 râuri

3 răspunsuri corecte

t
a
e
a
t
i
3
Un
Portofoliu
pe unitate

Realizează,
împreună cu colegii
tăi, un portofoliu cu
tema Regiunea mea,
un colţ de rai.
Lucrarea va cuprinde
informații geografice
şi istorice, hărți,
curiozităţi, imagini
sugestive, fragmente
din texte literare,
fotografii din
albumele personale
şi sfaturi pentru cei
ce vor vizita acest
frumos şi interesant
spaţiu românesc.

Elemente de geografie
a României
Elemente
de geografie
regională

Conținuturi

–
rafice ale României
• Marile unități geog
f)
le (pe trepte de relie
caracteristici genera
rafice ale regiunii
• Caracteristici geog
izontul local
în care este situat or
iei
inistrativă a Român
• Organizarea adm
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Marile unități geografice ale României
Munţii Carpați

Cristiana şi David, împreună cu colegii lor de clasă, au pornit în
excursia mult aşteptată, prin România. Au început cu Munţii Carpaţi.
– Veniţi cu noi la drum! zice Cristiana.

Sa˘ ne amintim
Cum se numesc munţii din
ţara noastră?
Din câte diviziuni/ramuri
sunt formaţi? Care sunt
acestea?

Citest
, e!
„Dintre cele trei trepte de relief ale ţării, cununa munţilor
se impune [...] nu numai prin poziţia centrală pe care o
ocupă ori prin altitudine, ci în mod deosebit prin faptul că
toate celelalte unităţi [...] prezintă multiple legături [...] cu
Carpaţii, România fiind considerată drept ţară carpatică.”
Victor Tufescu – România. Natură, om, economie.
De ce România este considerată „ţară carpatică”?

Important de reținut
În ce parte a Europei sunt situaţi
Munţii Carpaţi?
Observă figura 1 şi menţionează:
ţările traversate de Munţii Carpaţi;
cea mai mare înălţime din Munţii
Carpaţi şi ţara în care se află.
Precizează cum s-au format Munţii
Carpaţi.
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Aplică

A
Vf. Moldoveanu
2544
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RB
SE

Munţii Carpaţi s-au format în urmă cu milioane
de ani şi sunt situaţi în Europa Centrală, pe teritoriile
mai multor ţări.
În comparaţie cu alţi munţi de pe glob, Munţii
Carpaţi au înălţimi mijlocii, în puţine vârfuri depă
şind 2 500 m.
Peste jumătate din suprafaţa Carpaţilor se află
pe teritoriul României.
În ţara noastră, Munţii Carpaţi ocupă o poziţie
centrală şi se desfăşoară de la graniţa de nord (cu
Ucraina), până la Defileul Dunării. Ating cea mai
mare înălţime în Vârful Moldoveanu, 2 544 m, din
Munţii Făgăraş.
Munţii Carpaţi s-au format, în cea mai mare parte,
prin încreţirea şi înălţarea scoarţei Pământului.
Sunt, însă, şi unele porţiuni care s-au format în
urma unor erupţii vulcanice, prin întărirea lavei.
Frumuseţea Munţilor Carpaţi este dată de:
relieful foarte variat – abrupturi stâncoase, culmi
rotunjite, depresiuni extinse, văi largi sau înguste
(chei), peşteri (create de apele subterane) etc. –,
de verdele pădurilor de foioase şi de conifere, de
lacurile naturale şi de apele curgătoare ce pornesc
spre câmpie.
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Figura 1. Munţii Carpaţi

Figura 2.
Harta unităţilor
de relief din
România
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Important de reținut
În interiorul lor, Carpaţii Româneşti închid Depresiunea Colinară a Transilvaniei, iar spre
exterior sunt mărginiţi de Podişul Moldovei, Subcarpaţi, Podişul Mehedinţi, Dealurile de
Vest şi Câmpia de Vest.
Datorită poziţiei pe care o ocupă în jurul Depresiunii Colinare a Transilvaniei, Carpaţii
au fost împărţiţi în trei ramuri: Carpaţii Orientali (la est), Carpaţii Meridionali (la sud) şi
Carpaţii Occidentali (la vest).

Aplică
Identifică pe harta din figura 2:
a. Munţii Carpaţi;
b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei;
c. ramurile muntoase ce formează
Carpaţii Româneşti;
d. unităţile de relief vecine spre exterior.
Stabileşte poziţiile geografice ale
unităţilor vecine, faţă de Munţii Carpaţi.

Sfinxul din Munţii Bucegi
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Important de reținut
Carpaţii Orientali se întind între graniţa de nord şi Valea Prahovei. Sunt alcătuiţi din şiruri
de munţi şi depresiuni. Şirul din vest este alcătuit din munţi vulcanici, iar şirurile din centru
şi est cuprind munţi de încreţire. Cea mai mare înălţime este de 2 303 m, în Munţii Rodnei.
Carpaţii Orientali se împart în trei grupe: Grupa Nordică, Grupa Centrală şi Grupa Sudică.
Carpaţii Meridionali se întind între Valea Prahovei (la est) şi văile Timişului şi Cernei (la
vest). S-au format prin încreţire, sunt alcătuiţi din roci dure şi sunt cei mai înalţi munţi din
România: 2 544 m, în Vârful Moldoveanu, din Munţii Făgăraş.
Carpaţii Meridionali se împart în patru grupe: Grupa Bucegi, Grupa Făgăraş, Grupa
Parâng şi Grupa Retezat-Godeanu.
Carpaţii Occidentali se întind între Defileul Dunării (la sud) şi Valea Barcăului (la nord).
Sunt alcătuiţi din roci variate şi sunt cei mai scunzi (1 849 m, în Munţii Bihor).
Carpaţii Occidentali se împart în trei grupe: Munţii Banatului, Munţii Poiana Ruscă şi
Munţii Apuseni.

Aplică
Precizează dacă propoziţiile de mai jos
sunt adevărate sau false.
a. Carpaţii Orientali sunt alcătuiţi din
munţi vulcanici şi din munţi de încreţire.
b. Carpaţii Meridionali sunt alcătuiţi din
roci moi.
c. Cea mai mare înălţime din Carpaţii
Meridionali este de 2 544 m.
d. La nord, Carpaţii Meridionali sunt mărginiţi de Valea Prahovei.
e. Munţii Bihor aparţin Carpaţilor Occidentali.

Cascada Bigăr
(Munţii Banatului)

Desenează şi completează în caiet un tabel, după modelul de mai jos.
Carpaţii Orientali
Carpaţii Meridionali
...
Grupa Nordică, ..., ...
..., ..., ..., ...
..., ..., ...
Caută în lecţia din manual Activități economice: resurse și activități industriale (paginile 48
şi 49) şi realizează o listă cu resursele naturale din Munţii Carpaţi

Știai că?

Vocabular
defileu – vale îngustă,
cu versanţi abrupţi,
care alternează cu
sectoare mai largi

58

Numele Munţilor

Carpaţi provine
de la carpi, un trib
dacic ce locuia în
Carpaţii Orientali şi
în Podişul Moldovei.

Proiect
Formaţi trei echipe.
în chipă
Fiecare echipă va
e
realiza câte un poster
despre o ramură a Munţilor Carpaţi.
Posterul va conţine o hartă, imagini
sugestive, texte explicative, superlative,
curiozităţi geografice, plante şi animale
protejate etc. După prezentarea lor,
posterele vor fi expuse în sala de clasă.

2

Marile unități geografice ale României
Dealurile și podișurile

Colegii de clasă continuă excursia prin ţară, traversând dealuri
şi podişuri. Au multe locuri interesante de văzut!

Sa˘ ne amintim
Ce sunt dealurile şi
podişurile?
Prin ce se deosebesc de
câmpii şi munţi?

Important de reținut

Citest
, e!
„Dealurile şi podişurile României, prin condiţiile naturale
extrem de favorabile vieţii, au constituit şi reprezintă aria
cu cea mai largă dezvoltare a aşezărilor omeneşti, cu nu
mărul cel mai mare de locuitori.”
Mihai Ielenicz – Dealurile şi podişurile României.
Reformulează, cu cuvintele tale, textul citat mai sus,
referitor la dealurile şi podişurile din ţara noastră.

În România, unităţile de deal – Subcarpaţii şi Dealurile de Vest – sunt situate la exteriorul
Munţilor Carpaţi.
Subcarpaţii sunt situaţi la est de Carpaţii Orientali şi la sud de Carpaţii Meridionali, între
văile Moldovei şi Motrului.
Subcarpaţii s-au format prin încreţirea scoarţei, rar depăşesc înălţimea de 1 000 m şi au în
cuprinsul lor numeroase depresiuni.
În subsolul Subcarpaţilor se găsesc petrol, gaze naturale, sare etc., iar pe dealurile mai
înalte sunt păduri de foioase.
Subcarpaţii se împart în trei diviziuni: Subcarpaţii Moldovei, Subcarpaţii Curburii şi Sub
carpaţii Getici.
Dealurile de Vest sunt situate la marginea de vest a Carpaţilor Occidentali. S-au format
prin depuneri de aluviuni şi au înălţimi de 300-400 m.
Pantele domoale ale celor două unităţi deluroase sunt cultivate cu pomi fructiferi, viţă-devie etc.

Aplică
Identifică în figura 1 Subcarpaţii şi Dealurile de Vest.
Precizează dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate
sau false.
a. Subcarpaţii s-au format prin încreţire.
b. Subcarpaţii nu au în compunere depresiuni.
c. Înălţimile mari din Subcarpaţi depăşesc 1 000 m.
d. Dealurile de Vest sunt situate la est de Carpaţii Occidentali.
e. Dealurile de Vest s-au format prin depuneri de aluviuni.

Peisaj din Subcarpaţi

59

Exersează
Compară Subcarpaţii cu Dealurile de
Vest. Pentru aceasta, desenează în caiet şi
completează diagrama alăturată. Ai în vedere:
poziţia faţă de Munţii Carpaţi, modul de
formare, înălţimile şi plantele cultivate.
Subcarpaţii

Dealurile
de Vest

Asemănări
Deosebiri

Deosebiri

Vulcani noroioşi în Subcarpaţii Curburii
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Figura 1. Harta unităţilor de relief din România

Important de reținut
Podişurile se găsesc în partea centrală a României (în Depresiunea Colinară a Transil
vaniei), la marginea Subcarpaţilor (Podişul Moldovei, Podişul Getic şi Podişul Mehedinţi)
şi în sud-estul ţării (Podişul Dobrogei).
Majoritatea podişurilor s-au format prin depunere de aluviuni şi au înălţimi de 200800 m. Se deosebesc Podişul Mehedinţi, ce s-a format prin încreţire, şi partea de nord a
Podişului Dobrogei, ce s-a format prin tocirea unor munţi vechi.
Podişul cu cea mai mică întindere este Podişul Mehedinţi, iar cel cu cea mai mare
întindere este Podişul Moldovei.
Podişurile sunt netede sau uşor ondulate şi cultivate cu viţă-de-vie, pomi fructiferi,
cereale, floarea-soarelui etc.
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Aplică

Răspunde la următoarele întrebări:
Cum s-au format majoritatea
podişurilor din ţara noastră?
Care podiş s-a format prin încreţire?

Care este cel mai întins podiş din România?
Identifică pe harta din figura 1 şi rezolvă următoarele cerinţe:
a. scrie în caiet unităţile de podiş din ţara noastră;
b. menţionează diviziunile care intră în alcătuirea Podişului
Moldovei.

Peisaj din Podişul Dobrogei

Exersează
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Observă harta alăturată, pe care
sunt marcate cu numere dealurile
şi podişurile din România, şi alege
varianta corectă de răspuns:
1. Podişul Mehedinţi este marcat
cu numărul: a. 1; b. 2; c. 7.
2. Podişul traversat de râul Olt
este marcat cu numărul: a. 2; b. 5;
c. 7.
3. La est şi sud de Dunăre se află
podişul marcat cu numărul: a. 3;
b. 4; c. 6.
4. Unitatea de relief cu înălţimi
mai mari de 1 000 m este marcată
cu numărul: a. 2; b. 4; c. 5.
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Descrie, pe câteva rânduri, dealurile şi podişurile din România, folosind termenii din listă.
Listă de termeni: aluviuni, cărbuni, culmi, înălţime şi viţă-de-vie.

Știai că?
În Subcarpaţii Curburii se
găsesc cei mai cunoscuţi
vulcani noroioşi din ţara
noastră (Pâclele Mari şi Pâclele
Mici).
Iaşi este cel mai mare oraş
din Podişul Moldovei şi al
doilea din ţară, după Bucureşti.

Vocabular

Iaşi

aluviuni – nisipuri, pietrişuri
etc. transportate de râuri
vulcani noroioşi – emanaţii
de gaze şi noroi; noroiul se
acumulează sub formă de
mici conuri
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Marile unități geografice ale României
Câmpiile şi Delta Dunării

Ultima parte a excursiei colegilor din clasa a IV-a are loc prin câmpii şi
Delta Dunării. Copiii se bucură că au ocazia să vadă mirifica deltă.

Sa˘ ne amintim
Ce sunt câmpiile?
Prin ce se deosebesc de
munţi, dealuri şi podişuri?
Unde sunt situate câmpiile
în ţara noastră?

Citest
, e!
„Singură câmpia Ialomiţei s-aşterne tăcută, netedă,
uscată [...], în mijlocul atâtor ape ce-mpodobesc pământul
României.”
Alexandru Vlahuţă – România pitorească.
Precizează, din text, o caracteristică a reliefului de câmpie.

Important de reținut
În România, câmpiile se află situate în sudul şi vestul ţării.
Câmpiile sunt cele mai joase forme de relief, cu înălţimi de până la 300 m. Sunt netede
şi sunt alcătuite din roci moi (nisipuri, pietrişuri etc.) depuse de râuri.
Datorită solurilor fertile, majoritatea terenurilor sunt folosite în agricultură pentru culti
varea plantelor (cereale, floarea-soarelui, viţă-de-vie etc.), iar din subsol se exploatează
petrol, gaze naturale etc.
Câmpiile sunt bine populate, oamenii locuind în sate mari şi în oraşe.

Aplică

Completează, în caiet, propoziţiile de mai jos:
a. Câmpiile au înălţimi de până la ... .
b. Câmpiile sunt situate în ... şi vestul României.
c. Din subsolul câmpiilor se exploatează ... şi gaze naturale.
d. Solurile din câmpie sunt ... .

Important de reținut
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Peisaj din Câmpia Română

Câmpia Română este situată în partea de sud a ţării, de-a lungul Dunării şi este cea mai
întinsă unitate de relief din ţara noastră. Înălţimea sa este cuprinsă între 10 şi 300 m.
Câmpia Română este alcătuită din suprafeţe netede, numite câmpuri, despărţite de râuri
ce se varsă în Dunăre: Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa etc. Pe unele câmpuri apar dune.
În est, în sectorul numit Câmpia Bărăganului, secetele sunt frecvente. Din această cauză,
plantele cultivate au nevoie de irigaţii.
Câmpia de Vest se prezintă ca o fâşie îngustă la graniţa cu Ungaria şi Serbia.
Înălţimea sa este mai redusă decât cea a Câmpiei Române, fiind mai mică de 200 m.
În cuprinsul său sunt porţiuni mai înalte (peste 100 m) şi porţiuni mai joase, cu râuri care
produceau inundaţii frecvent: Someşul, Crişurile, Timişul etc. În prezent, malurile acestor
râuri sunt îndiguite.

Aplică

Identifică în figura 1 Câmpia Română şi Câmpia de Vest.
Precizează dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate sau false.
a. Relieful câmpiilor este alcătuit din roci dure.
b. Porţiunile de câmpie despărţite de râuri se numesc câmpuri.
c. Râul Olt curge prin Câmpia de Vest.
d. În Câmpia Română sunt dune.
Desenează în caiet tabelul de mai jos şi completează în coloanele:

unităţile de relief vecine, 5 râuri şi 4 oraşe. Pentru rezolvare, utilizează
harta din figura 1.

Sondă de petrol

Câmpia
Unităţile de relief vecine
5 râuri
Câmpia Română
Podişul Getic, ...		
Câmpia de Vest			

4 oraşe
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Figura 1.
Harta unităţilor
de relief din România

Exersează
La care din cele două câmpii din ţara noastră face referire fragmentul de mai jos? Cum a fost rezolvată
lipsa apei din sol din această câmpie?
„Doarme sub şuierul vânturilor deşertul larg, nemărginit al Bărăganului.” (Alexandru Vlahuţă)
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Compară Câmpia Română cu Câmpia de Vest. Pentru

aceasta, desenează în caiet şi completează diagrama de
mai jos. Ai în vedere: poziţia în cadrul României, modul de
formare, înălţimile şi resursele subsolului.
Câmpia
Română

Câmpia
de Vest

Asemănări
Deosebiri

Deosebiri

Important de reținut

Canal pentru irigaţii în Câmpia
Bărăganului

Delta Dunării este cea mai joasă unitate de relief din ţara noastră. Este o câmpie în formare,
la vărsarea Dunării în Marea Neagră, prin trei braţe: Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe.
Porţiunile de uscat formate din aluviuni, se numesc grinduri.
Cea mai întinsă parte din Delta Dunării este formată din lacuri, bălţi, mlaştini etc.
Vegetaţia deltei este formată din sălcii, stuf, papură, nuferi etc., iar fauna, din păsări (lebădă,
pelican, cormoran, egretă), peşti (crap, ştiucă, somn, morun), mamifere (mistreţ, vidră, câine
enot) etc.
Populaţia se ocupă cu pescuitul şi turismul şi locuieşte în sate. Singurul oraş din deltă este
Sulina, cea mai estică localitate din ţară.
Datorită frumuseţii şi bogăţiei sale în specii de păsări, peşti etc., Delta Dunării a fost declarată
rezervaţie naturală, devenind cunoscută în întreaga lume.

Aplică

Răspunde la următoarele întrebări:
a. Cum se numesc braţele Dunării formate la vărsarea în
Marea Neagră?
b. Cum se numesc porţiunile de uscat din Delta Dunării?
c. Cum se numeşte singurul oraş din Delta Dunării?

Lucraţi în perechi.
Peisaj din Delta Dunării
Căutaţi în atlasul României harta Deltei Dunării. Identificaţi grindurile şi scrieţi-le într-o listă
pe cele mai mari ca întindere. Precizaţi cu ce simboluri sunt marcate la legenda hărţii.
Căutaţi pe internet şi întocmiţi liste cu speciile de peşti cu icre negre şi cu păsările protejate
de lege din Delta Dunării.

Vocabular
dună – movilă din nisip
grind – acumulare de nisip
şi mâl, creată de o apă
curgătoare
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Oraşul Sulina

Pescuit în Delta Dunării

4

Caracteristici geografice ale regiunii
în care este situat orizontul local
Elemente de prezentare ale unei regiuni

Pentru ora de geografie, Cristiana şi David au de realizat un proiect, un
poster, cu titlul Caracterizarea regiunii din jurul orizontului local. Sunt puţin
descumpăniţi. Cu ce să înceapă proiectul şi ce au de făcut? Să-i ajutăm!

Citest
, e!

Sa˘ ne amintim
Orizontul local cuprinde localitatea în
care trăim şi spaţiul din jurul acesteia.
Regiunea cuprinde un spaţiu (teritoriu)
mai întins, relativ asemănător din punct
de vedere geografic (al reliefului, climei,
activităţilor oamenilor etc.), ce face
parte dintr-o ţară.

„... un ţinut îşi merită cu atât numele de regiune
naturală cu cât [...] aceste caractere permit să
explicăm mai multe aspecte geografice ...”
George Vâlsan – Elementul spaţial
în descrierea geografiei
Menţionează elementele naturale ale ţării
noastre despre care ai învăţat la orele de geografie,
până în prezent. Începe cu relieful.

Observă şi descoperă
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În ţara noastră sunt
13 regiuni naturale, ce
pot fi identificate pe
harta alăturată ca 13
regiuni geografice.
Precizează-le şi apoi
scrie-le, în caiet, după
model:
1. Carpaţii Orientali;
2. ...
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Figura 1. Regiunile
geografice ale României
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Important de reținut
Prezentarea unei regiuni geografice are în vedere următoarele elemente: poziţia geografică,
relieful, clima, apele, vegetaţia, fauna, solurile, populaţia, aşezările omeneşti, resursele natu
rale şi activităţile economice.
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Proiect
în chipă
e

Realizaţi, în echipe, împreună cu Cristiana şi David,
prezentarea regiunii geografice în care locuiţi.
Prezentarea va conţine următoarele elemente
specifice:

1. Poziţia geografică
 poziţia pe care o ocupă regiunea pe harta României;
 limitele și regiunile vecine (unitățile de relief).
2. Relieful
 forma de relief dominantă (munte, deal, podiş sau câmpie);
 modul de formare (prin încreţire, depuneri de aluviuni etc.);
 înălţimea reliefului.
3. Clima
 temperatura aerului;
 cantităţile de precipitaţii;
 denumirea vântului dominant.
4. Apele
 principalele râuri şi lacuri.
5. Vegetaţia, fauna şi solurile
 zona (tipul) de vegetaţie (stepă, pădure de foioase etc.);
 plantele şi animalele caracteristice;
 plantele şi animalele ocrotite de lege;
 precizare asupra fertilităţii solului (dacă solul este fertil sau mai puţin fertil).
6. Populaţia
 densitatea populaţiei (dacă în regiune trăiesc mai mulţi sau mai puţini oameni);
 etniile (naţionalităţile) care trăiesc alături de români (maghiari, romi etc.).
7. Aşezările omeneşti
 tipul de sat specific regiunii (adunat, răsfirat sau risipit);
 numele celor mai importante oraşe.
8. Resursele naturale şi activităţile economice
 resursele ce se exploatează şi se valorifică în regiune (petrol, gaze naturale, cărbuni etc.);
 plantele ce se cultivă şi animalele domestice ce se cresc în regiune;
 principalele centre industriale;
 căile de comunicaţie din regiune (şosele, căi ferate, aeroporturi etc.).
Prezentarea, sub formă de poster, va mai conţine: o hartă a României, pe care să fie
delimitată regiunea caracterizată, şi imagini sugestive pentru geografia regiunii.
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Caracteristici geografice ale regiunii
în care este situat orizontul local
Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din jurul orizontului local

După ce au învăţat în clasă cum să descrie regiunea din jurul orizontului local, cei trei
colegi, Cristiana, David şi Mihai, au început munca de documentare.
Copiii şi-au pregătit hărţi, atlase, reviste, enciclopedii etc.
– Posterul nostru trebuie să fie cât mai frumos, iar informaţiile de pe acesta să fie corecte!
a spus Cristiana.
UCRAINA

Observă şi descoperă

8

A

6

Priveşte harta alăturată, citeşte textul de
mai jos şi precizează în ce regiune geografică
locuiesc cei trei prieteni.
„... se defineşte ca unitatea centrală [...] a
teritoriului României, înconjurată de spaţiul
înalt al Carpaţilor ...”
(Grigor P. Pop)

3

4

C

– Cred că este cel mai bine să realizăm o hartă cu regiunea noastră şi să folosim semnele
convenţionale pe care le-am învăţat din hărţile manualului nostru! zice David.
– Eu nu cunosc atât de bine regiunea! spune trist Mihai. Dar pot să caut imagini cu oameni,
cu aşezări omeneşti şi cu activităţi economice! şi chipul băiatului se lumină.

Români

Maghiari

Romi

Germani (sași)

Alba Iulia

Bistrița

Cluj-Napoca

Sibiu
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UCRAINA

Tisa

Aplică

Satu8Mare

Priveşte harta alăturată, realizată de Cristiana şi
David, împreună cu imaginile selectate de Mihai în
A
6
lecţie şi scrie în caiet câteva din elementele geografice
Ca
r
menţionate de cei trei prieteni, pe posterul lor.
Dej
1. numele regiunii geografice;
Oradea
Bistrița
L. Zau de
2. poziţia geografică a regiunii în cadrul României;
Câmpie
Cluj-Napoca
3. regiunile vecine, în funcţie de punctele cardinale;

4. formele de relief dominante;
Târgu Mureș
5. trei ape curgătoare;
L. Ursu

6. două tipuri de lacuri;
Sighișoara
Mediaș
7. principalele naţionalităţi ale locuitorilor;
Arad
Alba Iulia
8. trei oraşe;
Timișoara
Sibiu
9. două resurse ale subsolului;

10. două culturi agricole;
Car p
i
3
ații
Meridional
11. două centre industriale;
Figura 1. Depresiunea Colinară a Transilvaniei
12. trei oraşe cu aeroport.
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lactate (Cluj-Napoca)

Combinat chimic
(Târgu Mureş)

Transcrie în caiet şi completează textul de mai jos, scris de cei trei colegi.
În Depresiunea Colinară a Transilvaniei, ... este temperat-continentală, cu ... medii anuale
de 8-9oC. Vânturile care suflă în regiune se numesc Vânturile de ... .
Vegetaţia este formată din ... de foioase, iar pe dealurile scunde ... sunt fertile.
– Şi totuşi, spune Cristiana, oraşul nostru este situat şi în apropierea Munţilor Apuseni,
din Carpaţii Occidentali. Ce-ar fi să comparăm Depresiunea Colinară a Transilvaniei cu Munţii
Apuseni şi să aflăm prin ce se asemănă şi prin ce se deosebesc. Propun să completăm, în
caiete, acest tabel:
Element geografic

Depresiunea Colinară
Munţii Apuseni
a Transilvaniei		
Relief cu înălţimi mari
Nu
Da
Râuri din grupa de vest			
Pădure de foioase 			
Pădure de conifere			
Soluri puţin fertile			
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Asemănare (A)/
Deosebire (D)
D

Bucure

6

Organizarea administrativă a României
Organizarea administrativă actuală

– Ce reprezintă literele de pe această hartă? întreabă curioasă Cristiana.
– Sunt numele prescurtate ale judeţelor, îi răspunde, sigur pe el, David.

Sa˘ ne amintim

Ce sunt satele şi oraşele
şi prin ce se deosebesc?
În localitatea ta există
primărie?

Important de reținut
Pentru o administrare eficientă, teritoriul României este organizat în unităţi administrativteritoriale: comune, oraşe, municipii şi judeţe.
Comunele sunt cele mai mici unităţi administrative şi sunt alcătuite din unul sau mai multe
sate. Satul în care se află primăria este satul reşedinţă de comună.
Oraşele sunt unităţi administrative superioare comunelor. Acestea au un număr mai mare
de locuitori şi sunt mai bine dezvoltate sub aspect economic, cultural etc.
Municipiile sunt cele mai mari şi mai dezvoltate oraşe. Atât oraşele cât şi municipiile sunt
conduse de către un primar.
Judeţele sunt cele mai mari unităţi administrative din ţara noastră şi au în compunere mai
multe comune, oraşe şi municipii. Municipiul în care se află administraţia judeţului are calitatea
de reşedinţă de judeţ.
În România sunt 41 de judeţe, la care se adaugă capitala ţării, municipiul Bucureşti.

Aplică
Ordonează, în caiet,
în sensul importanţei
lor, următoarele unităţi
administrative: comună,
judeţ, municipiu, oraş şi sat.

Vocabular

Primăria Municipiului Arad

Răspunde la următoarele întrebări:
a. Din ce sunt alcătuite comunele?
b. Ce sunt municipiile?
c. Ce sunt judeţele şi câte sunt în ţara noastră?
d. Cum se numeşte judeţul în care se află localitatea ta?
e. Cum se numeşte capitala României?

administrare – conducere,
gospodărire
capitală – oraş în care se
află sediile de conducere
ale unei ţări
primărie – instituţia ce se
ocupă cu administrarea
unei comune, unui oraş
sau unui municipiu
provincie istorică –
regiune istorică a unei ţări
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A
1. Bihor
2. Covasna
3. Dolj
4. Olt
5. Vrancea

Descoperă în figura 1 şi realizează,
în caiet, corespondenţa dintre judeţe
(A) şi reşedinţele acestora (B), după
model: 6–g.
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Figura 1. Harta administrativă a României
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Observă în figura 1 şi
ordonează în caiet, de la nord
la sud şi apoi de la est la vest,
următoarele judeţe: Arad,
Botoşani, Cluj, Giurgiu, Tulcea şi
Vaslui.
Descoperă în figura 2 şi rezolvă
următoarele cerinţe:
a. Precizează numele
provinciilor istorice şi poziţiile lor
în funcţie de punctele cardinale.
b. Menţionează provincia
istorică în care se află judeţul
tău.
c. Scrie, în caiet, pentru
fiecare provincie istorică numele
unui judeţ, după model: Banat–
Timiş.
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Citeşte propoziţiile de mai jos:
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Exersează
a. Judeţul cel mai întins este
Timiş.
b. Judeţul cu cea mai mică
întindere este Ilfov.
c. Judeţul cel mai populat
este Iaşi.
d. Judeţul cu cel mai mic
număr de locuitori este
Covasna.
Identifică pe harta
administrativă a României
(figura 1) poziţia geografică a
celor patru judeţe de mai sus şi
precizează în ce unităţi de relief
se găsesc, folosind o hartă a
reliefului României.

B
a. Craiova
b. Focşani
c. Oradea
d. Sfântu Gheorghe
e. Slatina
f. Zalău

Nume de judeţ

Limită de județ
Graniţă de stat

Figura 2. Harta provinciilor istorice din România
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Organizarea administrativă a României
Orașul București – caracterizare geografică

– Oraşul Bucureşti este foarte frumos! exclamă Cristiana, în timp ce admiră
o imagine a oraşului.
– Da, Cristiana, este foarte frumos, îi confirmă David. Şi este foarte important
pentru că este capitala ţării noastre!

Sa˘ ne amintim
Observă şi descoperă

Ce este o capitală?
Cum se numeşte capitala ţării noastre?
Priveşte harta alăturată şi alege varianta corectă
de răspuns pentru următoarele întrebări:
UCRAINA
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1. În ce parte a ţării este situată capitala României?
a. nordică
b. sudică
c. vestică
2. Care dintre ţările vecine este situată cel mai
aproape de capitala ţării noastre?
a. Bulgaria
b. Republica
c. Ungaria
		
Moldova
3. Cum se numeşte unitatea de relief în care este
situat oraşul Bucureşti?
a. Câmpia
b. Câmpia
c. Podişul
Română
de Vest
Dobrogei

3

4

C

București

Important de reținut
Oraşul Bucureşti este situat în sudul ţării noastre,
în Câmpia Română şi este capitală a României, din
anul 1862. În anul 1968, oraşul a primit statutul de
municipiu.
Teritoriul său este înconjurat de judeţul Ilfov şi
este străbătut de două ape curgătoare, Dâmboviţa şi
Colentina. Cursul Dâmboviţei a fost îndreptat, iar pe
afluentul său, Colentina, au fost amenajate lacuri.
Datorită însemnătăţii sale, oraşul a devenit cel mai
important centru administrativ, politic, economic şi
cultural şi cea mai populată localitate din România,
cu peste 2 milioane de locuitori. În oraş se află Preşe
dinţia, Parlamentul şi Guvernul României.
Pentru a fi mai uşor de administrat, oraşul Bucu
reşti a fost împărţit în şase sectoare. Fiecare sector
este gospodărit de către o primărie de sector, sub
ordonată Primăriei Capitalei.

Palatul Parlamentului

Preşedinţia României
(Palatul Cotroceni)

Sediul Guvernului
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Completează, în caiet, propoziţiile de mai jos:
a. Oraşul Bucureşti a devenit capitala României în
anul ... .
b. Oraşul Bucureşti este situat în ... ţării.
c. Teritoriul oraşului Bucureşti este înconjurat de
judeţul ... .
d. Râurile care străbat oraşul Bucureşti sunt ... şi
Colentina.
e. În Bucureşti locuiesc peste ... milioane de oameni.
Priveşte harta alăturată (figura 1) şi alege varianta
corectă de răspuns.
Oraşul Bucureşti este împărţit în ...
a. 5 sectoare; b. 6 sectoare;
c. 7 sectoare.
Sectorul 1 este situat în ...
a. est;
b. nord;
c. sud.
Pe râul Colentina sunt lacuri în sectorul ...
a. 2;
b. 4;
c. 6.
Stabileşte poziţia geografică a localităţii tale faţă de
oraşul Bucureşti. Pentru identificare, foloseşte o hartă
a ţării noastre.
Explică, folosind cuvintele tale, următorul text:
„Municipiul Bucureşti este cel mai important centru
economic şi nod de comunicaţii din ţara noastră”.

Aplică

Ateneul Român
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Figura 1. Sectoarele oraşului Bucureşti

Exersează
Observă pe harta României şi completază, în caiet, textul de mai jos, folosind denumirile:
Munţii Carpaţi, Dunăre, Câmpia Română şi Marea Neagră.
Oraşul Bucureşti este situat în ... . Se află la distanţa de: 60 km de ..., 120 km de ... şi 226 km
de ... .
Lucraţi în perechi. Realizaţi o listă cu
Știai că?
principalele instituţii culturale din Bucureşti
şi pe care vreţi să le vizitaţi (muzeele, casele
Oraşul Bucureşti a fost menţionat
memoriale etc.).
pentru prima dată într-un document la

Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”
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20 septembrie 1459, în timpul domniei
lui Vlad Ţepeş.
Între anii 1659 şi 1862, oraşul
Bucureşti a fost capitala Ţării Româneşti.
Oraşul Bucureşti este singura localitate
din România cu metrou.
Palatul Parlamentului este cea mai
mare clădire de uz civil din lume.

8

Organizarea administrativă a României
Caracterizarea geografică a județului
și a localității în care este situat orizontul local

Şi a venit momentul mult aşteptat, când cei trei prieteni, Cristiana, David
şi Mihai, au de caracterizat geografic judeţul şi localitatea în care trăiesc.
– Iată ce scrie, în acest ghid turistic, despre judeţul nostru, spune David
şi citeşte: „Peşteri, cascade, lacuri ... Smulse parcă din pictura romantică,
ele sunt priveliştea judeţului Alba. Îl definesc şi îl recomandă, totodată, ca
pe o uriaşă carte de vizită, dovadă că oricum ai vorbi despre Alba, tot la
munţi ajungi”.
– Propun ca descrierea geografică făcută de noi să fie ca o carte de vizită
a judeţului nostru! exclamă Cristiana, şi să fie însoţită de o hartă sugestivă.

Peştera Scărişoara

Cartea de vizită a Judeţul Alba

Judeţul Alba este situat în partea centralvestică a României.
Relieful judeţului este unul variat, fiind
alcătuit din munţi, dealuri şi podişuri (sectoare
din Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali şi
Depresiunea Colinară a Transilvaniei).
Din cauza înălţimii reliefului, temperatura
medie a aerului este diferită: aproximativ 2oC,
la munte, şi 9oC, la deal şi podiş.
Legendă
Principala apă curgătoare din judeţ este
Munţi
râul Mureş.
Dealuri
Pe cea mai mare parte a judeţului,
Râu
vegetaţia este alcătuită din păduri de
Oraş
Sare
foioase. Păduri de conifere sunt doar pe
Aur şi argint
munţii înalţi.
Şosea importantă
Solurile sunt mai fertile în dealuri şi
Cale ferată
podişuri, fiind cultivate cu grâu, porumb,
Limită de judeţ
viţă-de-vie, pomi fructiferi etc.
Populaţia numără circa 370 000 de locuitori.
La munte, populaţia este mai rară şi locuieşte în sate mici, în timp ce
în regiunile de deal şi podiş populaţia este mai numeroasă şi locuieşte
în sate mai mari.
Principalele oraşe din judeţ sunt: Alba Iulia (reşedinţa judeţului, cu
peste 60 000 de locuitori), Aiud, Sebeş şi Blaj (municipii).
În subsolul judeţului Alba se găsesc minereuri (inclusiv aur), roci
pentru construcţii, sare etc., principalele centre industriale sunt Alba
Iulia, Aiud şi Sebeş.
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Lucraţi în grup

Oraşul în care locuiesc cei trei
prieteni (Cristiana, David şi Mihai)

Pentru a afla cum se numeşte
oraşul în care locuiesc cei trei colegi,
Cristiana vă oferă trei indicii:
1. Oraşul este situat în
Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
2. Prin apropierea oraşului curge
râul Mureş.
3. La 1 Decembrie 1918, în acest
oraş s-a hotărât Unirea Transilvaniei
cu România.

Fişă de observare
geografică

Pentru localitatea ta, copiază
şi completează, în caiet,
următoarea fişă:
numele localităţii: ...
tipul de aşezare omenească
(sat sau oraş): ...
numele judeţului în care se
află: ...
numele localităţilor vecine
(sate şi oraşe): ...
numărul locuitorilor din
localitate: ...
principalele activităţi
economice ale locuitorilor: ...
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Realizaţi o caracterizare geografică a judeţului
vostru, după modelul celor trei colegi şi prieteni
(Cristiana, David şi Mihai), care să cuprindă:
1. Numele judeţului caracterizat.
2. Aşezarea geografică pe harta României.
3. Numele judeţelor vecine, în funcţie de
punctele cardinale.
4. Unităţile de relief din judeţ.
5. Temperatura medie a aerului.
6. Principalele ape curgătoare şi lacuri.
7. Tipul de vegetaţie.
8. Numărul locuitorilor.
9. Tipurile de sate şi numele comunelor cu mai
mulţi locuitori.
10. Oraşele: reşedinţa de judeţ, municipiile etc.
11. Resursele subsolului şi activităţile
economice (activităţile agricole şi industriale).
12. O hartă şi imagini sugestive.
Folosiţi pentru documentare: manualul şcolar,
atlasul geografic al României, enciclopedii,
internet etc.
Compară judeţul tău (A) cu judeţul Alba (B).
Pentru aceasta, desenează în caiet diagrama de
mai jos şi scrie în ea asemănările şi deosebirile
dintre cele două judeţe. Ai în vedere: aşezarea
geografică şi elementele naturale (relieful, clima,
apele, vegetaţia şi resursele naturale).

A

B
Asemănări
Deosebiri

Deosebiri

Recapitulare ,si evaluare
a. Recapitulare
Grupa Nordică

Desenează şi completează graficul
alăturat, referitor la Munţii Carpaţi, în caiet.
Pe harta de mai jos sunt marcate cu litere (A-E) unităţi de
relief şi cu cifre (1-5) râuri. Observă pe hartă şi completează,
în caiet, propoziţiile de mai jos:
a. Carpaţii Meridionali sunt marcaţi cu litera ... .
b. Capitala României este situată în unitatea de
relief marcată cu litera ... .
c. Unitatea de relief marcată cu litera A se
numeşte ... .
d. Râul Mureş este marcat cu cifra ... .
e. Prin Podişul Moldovei curge râul marcat cu
cifra ... .
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 Observă cu atenție harta administrativă a
României, din manual, şi precizează:
a. numele județelor prin care curge fluviul
Dunărea, prin interiorul României;
b. județele cu care se învecinează județul
Braşov;
c. județul în care se află Delta Dunării;
d. județele de la granița României cu Serbia;
e. reşedinţa judeţului Hunedoara.

Carpaţii
Orientali

Carpaţii
Românești

80 120 km

Copiază, în caiet, lista de oraşe de mai jos şi subliniază cu o linie
oraşele situate în Câmpia Română şi cu două linii oraşele situate
în Câmpia de Vest.
Listă de oraşe: Arad, Brăila, Buzău, Craiova, Oradea, Satu
Mare, Slobozia, Timişoara.
Găseşte în careul alăturat şapte judeţe din ţara noastră. Scrie
numele lor în caiet.
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 Pentru localitatea ta, scrie în caiet:
a. tipul de aşezare omenească (sat sau oraş);
b. judeţul în care se află (pentru cei ce locuiesc în Bucureşti, numele judeţului ce înconjoară
oraşul);
c. unitatea de relief;
d. tipul de vegetaţie naturală.
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b. Evaluare
Completează, în caiet, următoarele propoziții:
a. Carpații Orientali se întind între ... şi ... .
b. Carpații Occidentali se împart în trei grupe: ..., ... şi ... .
c. Cel mai înalt vârf muntos din țara noastră este Vârful …, din Carpații ... .
Scrie, în caiet, denumirile a trei dintre podişurile din țara noastră: a. …; b. …; c. ... .
Scrie, în caiet, numai propozițiile adevărate.
a. Munții Carpați au înălțimi mijlocii, rar depăşind 2 500 m.
b. Depresiunea Colinară a Transilvaniei se află în sudul țării.
c. Majoritatea podişurilor s-au format prin depunere de aluviuni.
d. Din subsolul câmpiilor se exploatează petrol şi gaze naturale.
Selectează numai denumirile viețuitoarelor din Delta Dunării şi scrie-le în caiet:
 capră neagră, delfin,
egretă, lebădă, morun,
6
râs, ştiucă, urs, vidră.
Analizează harta
administrativă alăturată şi
1
alege varianta corectă de
răspuns pentru afirmaţiile
5
de mai jos (model: 6–a):
1. Judeţul situat în
2
Carpaţii Orientali este
marcat cu cifra:
3
4
a. 1; b. 2; c. 3.
2. Judeţul Botoşani este
marcat cu cifra:
a. 4; b. 5; c. 6.
3. Judeţul situat în estul Câmpiei Române este marcat cu cifra: a. 2; b. 3; c. 4.
4. Oraşul Drobeta-Turnu Severin este reşedinţa judeţului marcat cu cifra: a. 4; b. 5; c. 6.
5. În Banat se află judeţul marcat cu cifra: a. 2; b. 5; c. 6.
30

0

30

60

90 km

Ai lucrat corect? Barem de evaluare.
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Suficient
Bine

Subiectul 1
1 propoziție corectă
2 propoziții corecte

Subiectul 2
1 denumire
2 denumiri

Subiectul 3
1 propoziție corectă
2 propoziții corecte

Subiectul 4
2 cuvinte corecte
3-4 cuvinte corecte

Subiectul 5
2 răspunsuri corecte
3-4 răspunsuri corecte

Foarte bine

3 propoziții corecte

3 denumiri

3 propoziții corecte

5 cuvinte corecte

5 răspunsuri corecte

t
a
e
a
t
i
Un
4
Portofoliu
pe unitate

Machetă: Europa – un
singur continent, mai
multe inimi
Realizaţi macheta
Europei.
Tipăriți harta politică
a Europei pe o coală
de hârtie format A3.
Așezați coala pe o
bucată de polistiren.
Confecționați din
hârtie și scobitori
drapelele țărilor
europene. Completați
macheta cu drapelul
corespunzător şi cu
imagini reprezentative
pentru fiecare țară.

România în Europa
și pe glob

Conținuturi
pa
• România în Euro
ent al planetei
• Europa – un contin

astră
• Terra – planeta no
a Sistemului Solar
• Terra – o planetă
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România în Europa

Poziția geografică a României în Europa: limite și vecini

Cristiana şi David, impresionaţi de opera Cartea cu Apolodor, a scriitorului
Gellu Naum, pornesc într-o aventură a descoperirii continentului Europa,
împreună cu simpaticul pinguin călător Apolodor.
OC
E

Priveşte imaginea alăturată
şi răspunde la următoarele cerinţe:
•Cum se numeşte continentul în care se află ţara
noastră şi cu ce culoare este reprezentat acesta?
•Cu ce culori este reprezentată pe hartă, țara
noastră, România?
•Cum se numesc oceanele și marea aflate la
nord, vest și sud de Europa?
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Important de reținut
România este situată în partea de sud-est a Europei Centrale, mai aproape de sudul
continentului (Marea Mediterană), față de celelalte puncte cardinale: est (Munții Ural), vest
(Oceanul Atlantic) și nord (Oceanul Arctic).
Datorită acestei poziții în Europa Centrală (alături de poziția pe glob), țara noastră are
clima temperat-continentală şi vegetația variată (păduri, stepă etc.).
Punctele
extreme ale
continentului
Europa sunt:

•În vest, Capul Roca,
la Oceanul Atlantic.

•În nord, Capul Nord,
la Oceanul Arctic.

•În sud, Capul Matapan,
la Marea Mediterană.

•În est,
Munții Ural.
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În care parte a Europei se află România și care sunt consecințele asupra
climei şi vegetaţiei?
Realizează, în caiet, corespondenţa între punctele extreme ale Europei
și punctele cardinale în care se află.
Capul Matapan
Nord
Capul
Nord
Est
Aplică
Capul Roca
Sud
Munții Ural
Vest
Numeşte continentele vecine ale Europei şi precizează poziţia lor faţă de țara noastră.
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Figura 1. Poziția geografică
a României în Europa
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Exersează
Foloseşte informaţiile din figura 1 şi completează în caiet următorul text:

Punctele extreme ale Europei sunt situate față de țara noastră la următoarele distanțe: ...
față de extremitatea nordică, ... față de extremitatea sudică, ... față de extremitatea estică și ...
față de extremitatea vestică.

Calculează:

cu cât este mai mare distanţa dintre România şi Oceanul Arctic în comparaţie cu distanţa
dintre România şi Marea Mediterană;
 cu cât este mai mică distanţa dintre România şi Munţii Ural în comparaţie cu distanţa dintre
România şi Capul Roca.
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România în Europa

Țările vecine: denumire, capitală

– David, o țară este singură pe lume?
– Nu, Cristiana! Este ca o familie cu mulți membri, care trăiesc împreună în armonie alături
de vecini buni și prietenoși. Hai să descoperim împreună vecinii României!
– Vino și tu, Apolodor!

Observă şi descoperă
Priveşte imaginea alăturată şi răspunde la
următoarele cerinţe:
•Cum se numesc țările cu care se învecinează
România?
•Cu ce culori sunt reprezentate pe hartă, țările
vecine? Dar România?
•Cum se numește marea la care are ieșire țara
nostră, România?

Ucraina
Ungaria

Moldova

România
Serbia
Bulgaria

Important de reținut

Marea Neagră

Sofia

Țara noastră, România, se învecinează cu Bulgaria în sud, Serbia
în sud-vest, Ungaria în nord-vest, Ucraina în nord şi est, Republica
Moldova în est și nord-est.
Bulgaria este o țară situată la sud de România, granița
fiind în mare parte pe fluviul Dunărea. Are ieșire la Marea
Neagră la fel ca și țara noastră, un relief variat, reprezentat
de munți, de podișuri și de câmpii. Capitala țării este Sofia.
Republica Moldova este așezată la est și nord-est de
România, granița fiind pe râul Prut. Țara nu are ieșire directă
la mare, dar are acces indirect prin intermediul Dunării.
Relieful este reprezentat de podişuri joase și câmpii. Cei
mai mulți locuitori vorbesc limba română, pentru că cele
două țări au fost unite în trecut. Capitala este Chișinău.
Serbia este situată la sud-vest de țara noastră, având
capitala la Belgrad. Relieful urcă în trepte de la nord spre
sud: câmpii, dealuri, munți.

Chișinău

Belgrad

Budapesta

Ungaria este vecinul din nord-vestul României, cu capi
tala la Budapesta. Este o țară mică, fără ieșire la mare, cu
relief predominant de câmpie.
Ucraina este una dintre cele mai mari țări din Europa,
fiind la fel ca România, carpatică, dunăreană și cu ieșire la
Marea Neagră. Capitala țării este Kiev.
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Precizează, urmărind figura 1, care este cea mai nordică, sudică, estică și
vestică dintre capitalele statelor vecine ale României.
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Literă corespunzătoare
A
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	Țară
UCRAINA

I

N

Aplică

Desenează tabelul de mai jos în caiet şi realizează corespondenţa dintre
numele ţării din desenul I și litera corespunzătoare punctului cardinal sau
intercardinal din desenul II:

E

Numeşte care dintre statele vecine României au ieșire la Marea Neagră.
Copiază în caiet textul de mai jos și completează spațiile libere cu răspunsurile potrivite.
România este o ţară central-europeană, cu ieșire la Marea ... . Se învecinează în nord cu ...,
în sud cu ..., în sud-vest cu ..., în nord-est cu ..., iar în nord-vest cu ... . Dintre ţările vecine
României, cei mai mulți locuitori vorbesc limba română în țara numită ... .
Formați cinci grupe. Fiecărei grupe îi revine o ţară vecină cu România.

Proiect
Folosiţi diferite surse de informare (atlase, cărţi, reviste, internet etc.)
în chipă şi realizaţi o descriere în care să aveți în vedere relieful, clima, apele și
e
vegetația ţării respective. Citiţi textul realizat, colegilor.
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Europa – un continent al planetei
Europa – scurtă caracterizare geografică

Pinguinul Apolodor, împreună cu prietenii lui Cristiana
și David, își continuă aventura cunoașterii prin Europa.
Vor să-i afle tainele în cele mai mici detalii: ce forme de
relief sunt, care este clima, ce ape străbat întinderea
continentului nostru impunător și multe altele.

Priveşte imaginea alăturată şi răspunde
la următoarele întrebări:
•Cum se numesc continentele cu care se
învecinează Europa şi cu ce culoare sunt
reprezentate acestea?
•Oceanul Atlantic este un vecin?
•Cum se numeşte marea situată între Europa
și Africa?
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Important de reținut
Europa este un continent de mică întindere, fiind al șaselea ca mărime de pe glob.
•Poziția geografică
Continentul Europa este situat între Oceanul Atlantic (în vest și nord-vest), Oceanul Arctic
(în nord) și continentul Asia în est și sud-est (de care este separat prin Munții Ural, Marea
Caspică, Munții Caucaz și Marea Neagră). În partea de sud, Marea Mediterană desparte
Europa de Africa.
•Relieful
La fel ca țara noastră, Europa are un relief variat, cu munți, dealuri, podișuri și câmpii
(Munții Alpi, Munții Carpați, Câmpia Est-Europeană etc.). Câmpiile ocupă cea mai mare
întindere, reprezentând mai mult de jumătate din continent.
•Clima
Cea mai mare parte a continentului, la fel ca România, are o climă temperată (cu excepția
marginii de nord, care are o climă rece), mai ploioasă în vest şi mai uscată în est.
•Apele
Continentul Europa este traversat de multe râuri și fluvii care se varsă în mările și oceanele
ce îl înconjoară: Volga (cel mai lung fluviu de pe continent), Dunărea, Rinul etc.
Lacurile sunt numeroase, cel mai mare fiind Lacul Ladoga.
•Vegetația
Vegetația Europei se aseamănă, în cea mai mare parte, cu cea a României: păduri de
conifere (în nord și în munții), păduri de foioase (în vest și centru), silvostepă şi stepă (în est),
vegetație mediteraneană (în sud), pășuni alpine (în munții înalți) etc.
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Figura 1. Harta fizică a Europei

Cum se numesc munții care separă Europa de Asia?
Foloseşte figura 1 şi ordonează în caiet, de la est la vest, următoarele unităţi de relief:
Munții Alpi, Munții Ural, Munții Carpați, Câmpia Est-Europeană.
Observă în figura 1 şi precizează dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false:
•Munții Carpați formează limita dintre Europa și Asia.
•Fluviul Dunărea se varsă în Marea Neagră.
•Fluviul Volga se varsă în Oceanul Atlantic.
•Marginea de nord a Europei are o climă rece.
Știai că?
Lucraţi în grup
Formați trei echipe. Folosiţi diferite surse de
informare (cărţi, reviste, internet etc.) şi realizaţi
o descriere a continentului Europa, prin care să
prezentați: principalele unități de relief, clima,
apele curgătoare și stătătoare. Citiţi textul realizat
colegilor.

•Înălțimea medie a Europei
este de 320 m.
•Denumirea de Europa provine de la
vechii greci și ea derivă de la cuvântul
„ereb” care înseamnă apus de soare.
•Cele mai multe lacuri se întâlnesc în
nordul continentului.
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Important de reținut
•Populația
Europa este un continent bine populat, mai ales în vest și sud. Europenii aparţin mai
multor ţări şi vorbesc limbi diferite. Cei mai mulţi trăiesc în orașe.
•Orașele
Primele orașe din Europa au apărut acum aproape 3 000 de ani. Printre cele mai mari
orașe din prezent sunt: Moscova (Federația Rusă), Londra (Marea Britanie), Roma (Italia) și
Paris (Franța).
•Economia
Cele mai multe ţări din Europa sunt dezvoltate economic. Industria extrage și prelucrează
numeroase resurse (petrol, cărbuni, minereuri etc.). Terenurile agricole ocupă suprafețe
mari, principalele plante cultivate fiind: grâul, porumbul, floarea-soarelui și vița-de-vie.

Londra
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Roma
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E

Legendă
Râu, fluviu
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Cristiana și David au desenat
MAR
EA M
EDITERANĂ
pe hartă un traseu al unei excursii
AFRICA
care pornește din orașul Constanța.
Lucrând în perechi și folosind diferite surse de informare (atlase,
reviste, internet etc.), scrieți în caiet o prezentare a acestui
traseu. Faceți referire la unități de relief, climă, ape curgătoare și
stătătoare, vegetație, țări străbătute.
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Desenează în caiet schema alăturată. Descoperă numele
continentului în porțiunea marcată cu galben, notând pe verticală
răspunsul corect pentru cele șase cerințe:
1. capitala Ucrainei;
2. fluviul care curge printre munţii Carpaţi şi Alpi;
3. oraş în Italia;
4. se varsă în Marea Caspică;
5. capitala Ungariei;
6. capitala Serbiei.
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Europa – un continent al planetei
Europa și România – elemente comune

Apolodor: Îmi place mult aici cu voi, David! Nicicând nu am avut o călătorie mai interesantă!
Cristiana: Tu știi, Apolodor, că România și Europa sunt unite așa ca niște frați buni?
Apolodor: Este atât de palpitant, prieteni! Vreau să aflu cât mai multe despre toate!
David: Vino, Apolodor! Să pornim!

Observă şi descoperă
Mun

ar

p
i

ă

rea

ții C

aț

D un

Priveşte imaginea alăturată şi răspunde la
următoarele întrebări:
•Cum se numesc elementele geografice comune
ale României și Europei?
•Cu ce culori sunt reprezentate aceste elemente?

Important de reținut
România este situată în Europa Centrală ceea ce face ca pe teritoriul său să se întâlnească
elemente naturale comune regiunii în care se află.
Țara noastră are trei elemente geografice de importanță europeană:
a. Munții Carpați
Fac parte din categoria munților tineri ai Europei. Se întind pe te
ritoriul a șapte ţări, pe teritoriul României aflându-se mai mult de
jumătate din lungimea lor totală.
Munții Carpați au contribuit la formarea poporului român, oferind
condiții de locuire, de apărare și refugiu.
b. Dunărea
Este cel de-al doilea fluviu din Europa ca lungime, după Volga.
Izvorăște din Germania, străbate în total zece țări și patru capitale
europene și se varsă în Marea Neagră printr-o deltă. România are
cea mai mare parte din lungimea Dunării, aproape o treime. Este
principala cale navigabilă a țării noastre.
c. Marea Neagră
Situată în sud-estul României și al Europei, are o suprafață aproape
de două ori mai mare decât a țării noastre. La Marea Neagră au ieșire
șase țări, dintre care patru sunt din Europa, una dintre acestea fiind
România.
Prin intermediul ei, țara noastră este legată pe calea apelor de
toate celelalte țări care au ieșire la mare sau ocean. Denumirea
veche a Mării Negre este Pontus Euxinus.
Cele trei elemente geografice comune, Munții Carpați, Dunărea și
Marea Neagră, fac din România o țară carpato–dunăreano–pontică.
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Legendă
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Figura 1. Elementele comune ale Europei și României

Aplică

Copiază, în caiet, textul de mai jos și completează spațiile libere din acesta.
România este o țară carpato–dunăreano–pontică deoarece pe teritoriul ei se află Munții
..., fluviul ... și are ieșire la Marea ... . Fluviul Dunărea străbate un număr de ... țări și ... capitale.
Munții Carpați se întind pe teritoriul a ... țări. La Marea Neagră au ieșire ... țări.
Lucraţi în perechi. Transcrieţi în caiete tabelul de mai jos. Folosiţi diferite surse de informare
(atlase, cărţi, reviste, internet etc.) şi marcaţi cu un X, în tabel, elementele naturale care măr
ginesc sau care se află pe teritoriile celor şapte ţări.
Țară

Munții Carpați

Dunărea

România
X		
Bulgaria			
Germania			
Republica Moldova			
Serbia			
Ucraina			
Ungaria			

Marea Neagră

Știai că?
•Dunărea este singurul fluviu din
Europa care curge de la vest la est.
•Dunărea formează pe teritoriul
României şi al Serbiei cel mai frumos și
mai lung defileu din Europa (144 km).
•Lungimea lanțului Munților Carpați
este de aproape 1 200 km.
•Adâncimea maximă a Mării Negre
depăşeşte 2 200 m.
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Defileul Dunării

5

Europa – un continent al planetei
Uniunea Europeană

Observă şi descoperă

ȚĂRILE DE JOS

Bruxelles
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G

BELGIA

Priveşte imaginea alăturată şi rezolvă
următoarele cerinţe:
•Menţionează ţările care au fondat Uniunea
Europeană.
•În ce oraș este sediul Parlamentului European?
•În ce oraș este sediul Consiliului European?

AN
IA

Apolodor: David, de când sunt alături de voi mă simt ca într-o familie. Parcă
îmi mai alin dorul de frații mei!
Cristiana: Știi, Apolodor, că și țările pot avea o ... familie a lor?
David: Ce frumos ai spus, Cristiana! Îți vom explica imediat, Apolodor! Vino!
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Figura 1. Harta Uniunii Europene
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Legendă
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87

Observă cu atenție harta Uniunii Europene (figura 1) și precizează:
a. cu ce culoare sunt reprezentate țările Uniunii Europene;
b. ţările vecine ale României care fac parte din Uniunea Europeană;
c. partea continentului Europa (estică sau vestică) în care sunt grupate cele mai multe ţări
ale Uniunii Europene.

Important de reținut
Uniunea Europeană este o grupare de 27 de țări, formată cu scopul
de a asigura pacea și bunăstarea locuitorilor săi.
Pe glob, Uniunea Europeană este cea mai importantă grupare de state.
România a devenit membră a Uniunii Europene la data de 1 ianuarie 2007.
Instituțiile de bază ale Uniunii Europene sunt: Parlamentul European – votează legile
care trebuie aplicate și respectate în toate țările Uniunii Europene; Consiliul European –
stabilește toate aspectele politice ale Uniunii. Este considerat vocea statelor membre.
Simbolurile Uniunii Europene sunt:
Drapelul, format din 12 stele (galbene) așezate sub formă de cerc pe un
fundal albastru; imnul, numit „Oda Bucuriei”; Ziua Europei, pe data de 9 mai;
și moneda unică – euro, introdusă pentru a sprijini schimbul de mărfuri intre
țările Uniunii.

Aplică

Completează propoziţiile de mai jos, în caiet:
a. Cea mai importantă grupare de ţări de pe glob se numeşte ... .
b. Uniunea Europeană este formată din ... de ţări.
c. România a devenit membră a Uniunii Europene în anul ... .
d. Ţările vecine României, membre ale Uniunii Europene sunt ... şi Bulgaria.
e. ... este moneda Uniunii Europene.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Urmărește, cu atenție, imaginea alăturată. Completează,
în caiet, tabelul de mai jos, cu ţările corespunzătoare
numerelor (1–10) şi cu literele (A–J) corespunzătoare
drapelelor, după model: 7 – România D.
Țară
7 – România
...

Drapel
D
...

3

10

Vocabular
fondat – întemeiat,
înfiinţat

88

1

4

5

9 6

2

7
8

Lucraţi în perechi
Formați trei echipe. Realizați, în clasă, o hartă a Uniunii
Europene. Lipiți pe aceasta, în interiorul ţărilor, etichete cu:
numele țărilor membre și capitalele acestora; limba oficială
și ziua națională; drapelul colorat corespunzător.

6

Terra – planeta noastră

Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)

David: Cristiana, una dintre cele mai frumoase amintiri o am de vara trecută, când l-am
însoțit pe tata într-o expediție. Atunci am văzut cel mai frumos cer înstelat! Și tot atunci, eu și
tata ne-am ales steaua noastră.
Cristiana: Vreau să știu și eu, David, despre lume și Univers!
David: Atunci, să-i descoperim împreună tainele!

Sa˘ ne amintim
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Observă imaginile alăturate (A şi B) şi precizează ce reprezintă.
Priveşte cele două imagini (A şi B) şi menţionează dacă afir
maţiile sunt corecte sau greşite.
1. În imaginea notată cu litera A, Pământul se roteşte în
jurul axei sale de la vest spre est.
2. În imaginea notată cu B, Pământul se deplasează în jurul
Soarelui pe direcţia acelor de ceasornic.
3. Formarea zilelor și a nopților este o consecință a mișcării
indicate de imaginea notată cu litera A.
4. Formarea anotimpurilor este o consecință a mișcării indi
cate de imaginea notată cu litera B şi a înclinării axei Pământului.

nă

m
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Luna

Mercur

Venus

Terra

Marte

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

Soare

Sistemul Solar

Observă şi descoperă
Privește, cu atenție, imaginea ce reprezintă
Sistemul Solar și scrie în caiet:
1. numele celui mai mare și strălucitor corp
din Sistem;
2. numărul planetelor;
3. numele planetelor, începând de la Soare;
4. numele celei mai mari planete.

Știai că?
•Dumitru Prunariu
este singurul român
care a zburat în
spaţiul cosmic (în
anul 1981).
Dumitru Prunariu
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Important de reținut
Planeta noastră se numește Terra sau Pământ. Ea este una dintre cele
opt planete ale Sistemului Solar.
Sistemul Solar este un spațiu în care se află o stea – Soarele, opt planete
(cu sateliții lor), comete etc.
Terra este a treia planetă ca distanță față de Soare (după Mercur și Venus),
și a cincea planetă ca mărime (după Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun).
Terra are un singur satelit natural – Luna.
La fel ca și celelalte planete, Terra are forma unei sfere.
Văzută din spațiu, planeta noastră are culoarea albastră, datorită apelor
care ocupă cele mai mari întinderi ale sale.
Terra se rotește complet în jurul axei sale în 24 de ore (mișcarea de
rotație) și efectuează o deplasare completă în jurul Soarelui într-un an
(mișcarea de revoluție).

Aplică
LUNA

Transcrie în caiet textul de mai jos și completează spațiile libere:
Sistemul Solar este format dintr-o stea, numită ..., opt ..., comete
etc. Terra este a ... planetă de la Soare, după Mercur și ... . Forma
Pământului este aceea de ... . Planeta noastră face două mișcări
mai importante: mișcarea de rotație, în jurul ... sale, și mișcarea de
revoluție, în jurul ... .
Calculează care este diferența dintre axa Pământului și axa pla
netei Jupiter, știind că axa planetei Jupiter este de aproximativ 138
mii kilometri, iar cea a Pământului este de circa 14 mii kilometri.

Vocabular
cometă – corp ceresc
format din praf și
gheață, de mici
dimensiuni; se mai
numesc și „stele cu
coadă”
planetă – corp sferic de
mari dimensiuni, care
se roteşte în jurul unei
stele, de la care primește
căldură și lumină
satelit – corp ceresc
solid, cu dimensiuni
reduse, care se roteşte în
jurul unei planete
stea – corp sferic de
mari dimensiuni, care
are lumină și căldură
proprie
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Exersează

TERRA

Terra și Luna
2
1

Desenează în caiet schema alăturată. Descoperă
numele planetei noastre în porțiunea marcată
cu galben, notând pe verticală răspunsul corect
pentru cele cinci cerințe:
1. numele planetei a patra ca distanță de la Soare;
2. numele celei mai mari planete din Sistemul Solar;
3. forma Terrei;
4. numele mișcării pe care Terra o face în jurul Soarelui;
5. numele satelitului natural al Pământului.

3

5

4

Formați patru grupe. Creați opt bilete şi
notați pe fiecare numele unei singure
Proiect
planete din Sistemul Solar. Fiecare grupă
în chipă
e
trage la sorți câte două bilete. Fiecărei
grupe îi revin două planete. Folosiţi diferite surse de
informare (cărţi, reviste, internet etc.) şi realizaţi un poster pe
care să lipiți etichete care să cuprindă informații referitoare la:
distanță față de Soare, sateliți şi curiozități. Expuneţi posterele în
sala de clasă.

7

Terra – planeta noastră
Continente și oceane

Cristiana: Ce frumoasă și mare este planeta noastră, David!
David: Este ca o comoară, Cristiana! Cu întinderi de ape și fâșii impresionante de uscat!
Vrei să aflăm împreună mai multe despre frumoasa noastră planetă?
Cristiana: Abia aștept, David!

Observă şi descoperă
Priveşte imaginea alăturată şi răspunde la
următoarele întrebări:
•Cu ce culori sunt reprezentate, pe hartă,
uscatul şi apa?
•Dintre uscat şi apă, cine ocupă cele mai mari
întinderi de pe Terra?

Important de reținut












Legendă









Apă




29%

Uscat

71%
OCEANUL
ARCTIC

a
ASIA

AMERICA
OCEANUL
PACIFIC

AN
AFRICA

TA
RC
T

PA
RO
EU
AUSTRALIA

Continentele sunt cele mai întinse și mai înalte
suprafețe de uscat ale Terrei, înconjurate de
apa oceanelor. În ordinea mărimii, continentele
sunt: Asia, America (formată din America de
Nord și America de Sud), Africa, Antarctida,
Europa și Australia.
Oceanele sunt întinderi mari de apă sărată,
încadrate de continente. Toate mările și oceanele
planetei noastre, formează Oceanul Planetar.
În ordinea mărimii, sunt: Oceanul Pacific
(ocupă aproape jumătate din întinderea
Oceanului Planetar), Oceanul Atlantic, Oceanul
Indian și Oceanul Arctic.




IDA

b

OCEANUL
INDIAN
OCEANUL
ATLANTIC

Proporţiile continentelor (a) şi oceanelor (b)

Vârful Everest

Știai că?
•Cel mai adânc ocean al Terrei este Oceanul Pacific.
•Cel mai înalt punct de pe continente se află în continentul
Asia (Vârful Everest, din Munții Himalaya).
•Antarctida este singurul continent nelocuit de pe Terra, din
cauza climatului foarte rece.
•Prima expediţie ce a înconjurat Pământul a fost cea con
dusă de Fernando Magellan (1519-1522).
Fernando Magellan
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Figura 1. Harta continentelor și oceanelor

Aplică
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Identifică pe hartă (figura 1) continentele şi oceanele Terrei.
Precizează dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false:
•Asia este cel mai mare continent de pe Terra.
•Oceanul Pacific este cel mai mic ocean al Terrei.
•Continentul Europa se învecinează cu Oceanul Pacific.
•Australia este cel mai mic continent de pe Terra.

Exersează
A
ROP
EUConstanța

AMERICA
DE
NORD

A S

I A

NU

EA

OC
C
PA




1500

0

INDIAN

C

IC

1500

3000

4500 km

IC

IF

OCEANUL

TI

PA
C




IF

L

AMERICA
DE
SUD

AN

NU

L
AT

EA

UL

AN

OC

L

CE

92

OCEANUL ARCTIC

O

David, care a citit cartea
„Toate pânzele sus”, a desenat
împreună cu colegii de clasă, pe
hartă, un traseu al unei expediții
pe apă, în jurul Pământului, cu
o corabie – „Speranța” –, care
pornește din portul ţării noastre,
Constanța.
Lucrând în perechi și folosind
diferite surse de informare
(atlase, cărţi, reviste, internet
etc.), scrieți, în caiet, o
prezentare a acestei expediții.
Faceți referire la oceanele și
mările străbătute, continentele
pe lângă care trece și cinci țări în
care se poate opri corabia pentru
aprovizionare cu hrană şi apă.
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Legendă
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Limită dintre
continente

Traseul
expediției

Corabia
„Speranța”
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Terra – o planetă a Sistemului Solar
Planiglobul – imaginea Terrei

David și Cristiana se pregătesc de ora de geografie. Sunt foarte nerăbdători
întrucât, sprijinită de catedră, se află rulată o hartă nouă şi mult mai lungă.
– Este un planiglob, îi anunță doamna învățătoare şi fixează harta pe suportul
din perete.

Sa˘ ne amintim

Observă şi descoperă
•Descrie în caiet,
în trei propoziții,
folosind cuvintele tale,
conținutul imaginii
alăturate. În realizarea
textului să ai în vedere
cuvintele: Terra, sferică,
continente, oceane.
Imaginea Terrei din spațiu

Ce reprezintă imaginea de mai jos şi ce
corpuri cereşti sunt redate pe aceasta?
Între ce planete se află Terra?
Ce este harta?
Ce conține o hartă?
Semnele convenționale sunt cuprinse
în scara sau în legenda hărții?
Marte

Saturn

Soare
Mercur

Venus

Figura 1.
Glob geografic fizic

Figura 2.
Glob geografic politic

Neptun

Terra

Jupiter
Uranus

Important de reținut

Globul geografic este o reprezentare reală, micșorată și exactă a Terrei. Informațiile
furnizate sunt cu caracter general și nu oferă elemente de detaliu.
Cu ajutorul globului geografic se poate demonstra forma sferică a Terrei şi înclinarea axei
polilor.
Globurile geografice, în funcție de conținut, pot fi fizice și politice.
Pe globul geografic fizic sunt reprezentate mările, oceanele și continentele, cu formele
de relief ale acestora, marile ape curgătoare și lacuri, principalele orașe etc.
Pe globul geografic politic sunt reprezentate ţările lumii și capitalele acestora.
Pentru a afla mai multe informații despre un anumit teritoriu geografic, este necesară
harta.
Planiglobul este reprezentarea în plan a globului pământesc. Pe planiglob sunt redate
continentele, oceanele, mările etc.
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Figura 3. Planiglob

Aplică

Observă cu atenție cele două imagini (a şi b). Scrie, în caiet, două asemănări
și două deosebiri dintre cele două reprezentări ale Terrei.
a

b















Observă planiglobul (figura 3), apoi răspunde la următoarele cerințe:
•Cum se numește oceanul din sudul Asiei?
•Numeşte oceanele care înconjoară continentul America de Nord.
•Ce ocean este în vestul Europei?
•Cum se numește continentul lipit de Europa?

Proiect
în chipă
e

Formați șapte grupe. Pe o planșă din carton, realizați un planiglob cu contururile continentelor.
Fiecărei grupe îi revine un continent, dintre: Asia, Africa, America de Nord, America de Sud,
Antarctida, Europa şi Australia. Folosind diferite surse de informare (atlase, cărţi, reviste,
internet etc.) fiecare grupă va realiza câte o etichetă care să cuprindă informații referitoare la
oceanele vecine, animale și plante specifice continentului şi cinci curiozități geografice. Lipiți,
pe planșa creată, eticheta corespunzătoare în dreptul continentului ales.
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Recapitulare ,si evaluare finala
a. Recapitulare

Observă imaginile alăturate.
Precizează ce reprezintă şi prin
ce se deosebesc.

a

b

Desenează în caiet tabelul de mai jos și colorează cu galben numai casetele în care sunt
scrise limitele continentului Europa.
Marea Mediterană
Oceanul Atlantic
Munţii Alpi
Marea Caspică
Munții Carpați
Munții Ural
Dunărea
Oceanul Arctic
Pe harta politică a Europei sunt marcate ţările vecine cu
România, cu litere (A-E), şi oceane şi mări, cu cifre (1-4).
Observă harta şi completează, în caiet, următoarele propoziţii:
a. Oceanul Atlantic este marcat cu cifra ... .
b. Marea situată între continentele Europa şi Africa este
marcată cu cifra ... .
c. Marea marcată cu cifra 2 se numeşte ... .
d. Ţara marcată cu litera E se numeşte ... .
e. Serbia este marcată cu litera ... .
f. Ţara situată în sudul României este marcată cu litera ... .
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Menţionează dacă propoziţiile de mai jos sunt adevărate (A) sau false (B).
a. Cel mai întins continent este Africa.
b. Luna este satelitul Terrei.
c. Formarea zilelor şi a nopţilor este determinată de mişcarea de rotaţie a Pământului.
d. Terra este a patra planetă începând de la Soare.
e. Soarele este o cometă.
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Completează, în caiet, un tabel asemănător despre România și Uniunea Europeană.
SIMBOLURI
ROMÂNIA
Drapelul		
Imnul		
Ziua Naţională/Ziua Europei (data)		
Moneda		

UNIUNEA EUROPEANĂ

Realizați un portofoliu cu locuri reprezentative din țări ale Uniunii Europene. Folosiți imagini,
informații, ghiduri turistice etc.
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b. Evaluare finală
Realizează, în caiet, corespondenţa dintre formele de relief şi caracteristicile lor. Model: 5–f.
1. câmpie
a. relief cu culmi rotunjite şi înălţimi între 200 şi 1 000 m
2. deal
b. relief neted, cu înălţimi mai mari de 200 m
3. munte
c. relief foarte neted, cu înălţimi sub 300 m
4. podiş
d. relief cu vârfuri ascuţite şi înălţimi mai mari de 800 m
e. relief acoperit de apa mării
Transcrie în caiet textul de mai jos și completează spațiile libere.
Oraşul ... este capitala României. Această ţară este situată în ..., continent al planetei numită
... . Planeta este situată în Sistemul ... şi are formă ... .
Pe harta României sunt redate, cu numere (1–13), unităţile de relief. Analizează harta şi
alege varianta corectă de răspuns pentru afirmaţiile de mai jos:
1. Subcarpaţii sunt marcaţi cu numărul:
a. 1; b. 4; c. 6.
A
2. Unitatea de relief situată în sud-vestul ţării
1
11
este marcată cu numărul: a. 3; b. 6; c. 13.
5
8
3. Cea mai înaltă unitate de relief este marcată
13
9
cu numărul: a. 2; b. 5; c. 9.
4. Râul Olt curge prin unitatea de relief
4
2
12
marcată cu numărul: a. 10; b. 11; c. 12.
C
10
5. Oraşul Iaşi este situat în unitatea de relief
6
marcată cu numărul: a. 7; b. 8; c. 11.
7
3
8
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Pe harta lumii sunt marcate continentele, cu
litere (A–G), şi oceanele, cu cifre (1–4).
Observă pe hartă şi completează, în caiet,
propoziţiile de mai jos:
a. Continentul Africa este marcat cu litera ... .
b. Continentul marcat cu litera ... se numeşte
Europa.
c. În vestul Americii de Sud se află oceanul
marcat cu cifra ... .
d. Singurul continent nelocuit de oameni este
marcat cu litera ... .
e. Oceanul Indian este marcat cu cifra ... .

0

40

M
NE ARE
AG A
RĂ

4

80 120 km

3
D

A



1




B

2








4

E









F




G

Ai lucrat corect? Barem de evaluare.
Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Subiectul 4

Suficient

1 asociere corectă

1-2 cuvinte corecte

1-2 răspunsuri corecte

1-2 răspunsuri corecte

Bine

2-3 asocieri corecte

3-4 cuvinte corecte

3-4 răspunsuri corecte

3-4 răspunsuri corecte

4 asocieri corecte

5 cuvinte corecte

5 răspunsuri corecte

5 răspunsuri corecte

Foarte bine
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