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* Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit, deteriorat.
• Cadrele didactice vor verifica dacă informaţiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
• Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.



Bună! 

Suntem Mara și Vlad! Te invităm într-o călătorie în lumea GEOGRAFIEI.
GEOGRAFIA este știința care stu diază și descrie înfățișarea pământului. Aceasta  

a apărut din nevoia oamenilor de a se localiza în spațiu și de a înțelege fenomenele  
din natură.

Vom fi călători și vom porni la drum chiar de aici, din sala de clasă.  
Vom afla împreună cât de importantă este geografia pentru viața noastră. 
În clasa a IV-a vom descifra tainele hăr ților și vom învăța să ne orientăm, vom 

afla mai multe despre localitatea natală și împrejurimile acesteia.
Vom învăța lucruri importante și interesante despre țara noastră, România, și 

vom înțelege care este locul acesteia în Europa și în lume.
În manual, vom întâlni mai multe rubrici care să ne ajute în învățare și înțe le gere: 

Să pornim! Călătorului îi stă bine cu drumul!

Orizontul apropiat
Orizontul local

Elemente de geografie 
generală

România în Europa și pe glob

generalăgeneralăgenerală

Elemente de geografie regională

   Observă! 

       Află

 Privește în jurul tău! 

               Aplică! 

 Geografia în viața mea
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  Scrie, pe caiet, litera corespunzătoare răspunsului corect:

A. Una dintre ţările europene cu care nu se învecinează România este: 
     a) Bulgaria; b) Belgia; c) Ungaria.

B. Europa este: a) un continent; b) o ţară;  c) un ocean.

C. Unul dintre însemnele Uniunii Europene este:  
     a) drapelul tricolor; b) drapelul albastru cu 12 stele galbene; c) drapelul albastru.

D. Moneda oficială în 19 ţări ale Uniunii Europene este:  
     a) leul; b) banul; c) euro.

E. Cuvintele care completează enunţul următor sunt, în ordine: 
     a) planetă, stea;  b) stea, planetă;  c) planetă, satelit.

     Terra este o ________, iar Soarele este o ________.

F. Reprezentarea plană a formei sferice a Terrei este:

a)    b)   c) 

  Redactează, în 10-15 rânduri, un text cu titlul 
Călător prin Univers, în care să utilizezi și cuvin-
tele: planete, Terra, Soare, Sistem Solar, Venus, 
Marte, Luna, satelit, Mercur.

E ALUARE

Verifică și evaluează! 
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 3 alegeri corecte 4–5 alegeri corecte 6 alegeri corecte
2. 3 cuvinte folosite corect 4–6 cuvinte folosite corect 7–9 cuvinte folosite corect

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 104) pentru activitatea din 
această unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.
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Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
Clasa, școala 

  Ce asemănări și ce deosebiri sunt între clasele din 
imaginile alăturate?

 Prezentaţi obiectele din imagini folosind expresiile:  
în faţă, în spate, deasupra, la dreapta, la stânga.

 Lucrăm în perechi: Descrieţi clasa voastră. Ajutaţi-vă și de următoarele întrebări:

Este o clasă mare sau mică? Câte bănci sunt? Este o clasă luminoasă? Câte ferestre are?  
Ce se vede pe fereastră? Ce este expus pe pereţi? Ce vă place în clasă? Ce aţi schimba?

Lucrăm împreună: Ghid în școala mea
 Formaţi grupe de câte patru elevi. Imaginaţi-vă că sunteţi ghizi. Faceţi o plimbare prin 

școală, prin curtea școlii. Informaţi-vă pentru a realiza un afiș de prezentare a școlii pentru 
viitorii elevi și pentru părinţii acestora. Puteţi începe pornind de la următoarele întrebări: 

Câte etaje are școala? Câte săli de clasă sunt la fiecare etaj? Ce destinaţie au unele încăperi?  
Există un teren de sport? Dar o grădină? 

 Realizaţi afișul de prezentare a școlii, folosind texte și desene/imagini. Afișaţi lucrările pe 
holul școlii.

 Seamănă școala ta cu vreuna dintre școlile din ima gini?  
Ce asemănări și ce deosebiri observi? Ce îţi place la școala ta?

A

Observă

Observă

Seamănă școala ta cu vreuna dintre școlile din ima

Privește în jurul tău

Privește în jurul tău

B

A B C

1.  Răspunde la următoarele întrebări:

  Pe ce stradă este casa lui Vlad? 
Pe ce străzi trece Vlad în drum către 
școală? De câte ori traversează? 
Pe lângă ce trece Vlad în drum 
către școală? Ar putea să urmeze 
un alt drum? Care ar fi acesta?

  Răspunde la aceleași întrebări 
referindu-te la Mara.

  După părerea ta, Vlad locuiește 
aproape de școală? Dar Mara? 
Care dintre ei ajunge mai repede?  
Explică.

2.  Prezintă drumul spre școală al 
fiecărui copil, folosind expresiile: 
la dreapta, la stânga, înainte, înapoi.

3.  Tu cum te orientezi în drumul 
către școală? Povestește.

Drumul către școală
 Locuiești aproape de școală? Vii pe jos sau cu un 

mijloc de transport? Cât durează, de obicei, drumul 
către școală? Notează pe o foaie numele străzilor pe 
care treci în drumul tău către școală. Scrie pe lângă 
ce clădiri treci. Realizează un desen în care să repre-
zinţi drumul către școală. Pune fișa în portofoliu.

 Lucrăm împreună: Notaţi într-un tabel durata dru-
mului către școală al fiecărui elev din clasă, exprimată 
în mi nute. Realizaţi un grafic. Cine ajunge cel mai re-
pede? Al cui drum durează cel mai mult?

Aici locuiește Vlad Aici locuiește Mara

ȘCOALA

Str. Ghiocelului

St
r.

 C
et

ăţ
ii

St
r.
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lu

n
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i

Str. Azurului

Am desenat împrejurimile școlii în care învăţ și am marcat cu albastru  
drumul meu către școală și cu roșu drumul Marei. Observă desenul!

Str. Toamnei

St
r.

 S
o

ar
el

u
i

Spaţiul pe care putem să îl 
cuprindem cu privirea în jurul 
nostru se numește orizont. 

Orizontul apropiat repre-
zintă spaţiul înconjurător în 
care trăim și ne desfășurăm 
activităţile zilnice: locuinţa, 
clasa, școala, împrejurimile 
școlii etc.

Privește în jurul tău

Aplică

Află
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ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

Competenţe spec ifice:  1.1;  1.2;  1.3;  3.1;  3.2;  4.1;  4.2;  4.3.

� Formaţi 5 grupe. Imaginaţi-vă 
că sunteţi reporteri la un post 
de televiziune pentru copii  
și realizaţi emisiunea  
Locuri și oameni din ţara mea. 

� Realizaţi o colecţie de imagini 
și informaţii despre: relief, 
vegetaţie, animale, localităţi, 
activităţi. Fiecare grupă alege 
una dintre cele 5 teme.

� Stabiliţi, la nivelul grupului,  
ce produse veţi realiza 
(album, colaj, pliante, afișe, 
lapbook-uri, galerii foto, 
filmuleţe etc.).

� Prezentaţi ce aţi lucrat sub 
forma unei emisiuni  
de maximum 10 minute.

PROIECT
LOCURI ȘI OAMENI  
DIN ŢARA MEA

ELEMENTE DE GEOGRAFIE 
GENERALĂ

� Locuitori și așezări omenești 
� Resurse și activităţi industriale 
� Principalele produse agricole 
� Căi de comunicaţie

CONŢINUTURI:
ELEMENTE DE GEOGRAFIE 
GENERALĂ:
� Limite și vecini 
� Relieful: caracteristici generale  
 și trepte de relief

� Clima, apele,  
 vegetaţia, 
 animalele și solurile
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STRUCTURA MANUALULUI

Numele  unităţii

Conţinuturi din programa școlară.  
Competenţe specifice

Numărul paginii

Numărul unităţii

Titlul lecţiei

Descriptori  
de performanţă

Itemi de evaluare

1. Desenează pe caiet un tabel, precum cel de mai jos, și completează-l conform cerinţelor.



Traseul tău începe de la stea și continuă:

– trei pătrate către nord;

– două pătrate către vest;

– patru pătrate către sud;

– două pătrate către est;

– un pătrat către nord.

Ce ai observat?  
Compară tabelul tău cu cel al colegilor.

3.  Scrie pe caiet doar cuvintele care reprezintă mijloace de orientare: Soare, busolă, telefon 
mobil, televizor, Steaua Polară, mușchiul de pe scoarţa copacilor, mușeţelul.

4. Alcătuiește enunţuri folosind cuvintele: puncte cardinale, linia orizontului, regiune.

2.  Copiază enunţurile de mai jos pe 
caiet. Notează fiecare enunţ cu A 
(adevărat) sau F (fals), pornind  
de la desenul dat.

  Școala este așezată la nord de 
cabană.

  Cabana este așezată la nord de castel.

  Casa este așezată la est de biserică.

  Biserica este așezată la vest de castel.

  Biserica este așezată la sud de școală.

RECAPITULARE

PORTOFOLIU:
Verificaţi piesele din portofoliu realizate în 
această unitate de învăţare. Pentru aceasta, 
fiecare elev va avea în vedere:

	să aibă toate piesele propuse pe parcursul  
 unităţii;

	să fie respectată cerinţa în fiecare caz;

	să completeze/să îmbunătăţească filele  
 de portofoliu, dacă este cazul.

PROIECT:
Prezentaţi produsele lucrate în proiectul 
unităţii de învăţare. Discutaţi despre realiza-
rea proiectului, ajutându-vă și de următoarele 
întrebări:

 Au fost respectate toate cerinţele?

	Ce ţi-a plăcut să lucrezi cel mai mult?

	Ce a fost dificil de realizat?

	Ce ai fi putut să faci diferit?
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Criterii evaluare  
portofoliu

Proiectul unităţii  
de învăţare

VARIANTA   
TIPĂRITĂ OBSERVĂ – suport intuitiv pentru 

introducerea conţinuturilor noi

PRIVEȘTE ÎN JURUL TĂU – aplicaţii pe 
baza realităţii înconjurătoare a elevilor

AFLĂ – conţinutul teoretic al lecţiei

APLICĂ – aplicaţii individuale și de grup

GEOGRAFIA ÎN VIAŢA MEA – legătura 
dintre teorie și viaţa reală

RUBRICI

Criterii evaluare 
proiect

Aplicaţii

5



AMII static

AMII interactiv

AMII animat

Varianta digitală cuprinde integral conţinutul manualului în variantă 
tipărită, având în plus exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, 
filme și simulări. 

Toate acestea au obiectivul de a aduce un plus de valoare cognitivă.
Paginile din manual pot fi vizionate pe desktop, laptop, tabletă, telefon, 

oferind o experienţă excelentă de navigare, făcând posibile parcurgerea 
manualului și revenirea la activitatea de învăţare precedentă.

Instrucţiuni de utilizare a manualului digital

Butonul 
deschide ghidul de utilizare a manualului digital.

Butonul 
deschide cuprinsul manualului digital și permite 
deschiderea de Capitole/Lecţii.

Butoanele de navigare 
permit parcurgerea manualului și deschiderea  
unei anumite pagini.

Activităţi de tip static – deschide activităţi de tip static, 
care se derulează cu ajutorul butoanelor de navigare.
Activităţi de tip animat – indică elemente care se găsesc 
în partea de jos a paginii. Pentru vizionare, se activează 
butonul Redă (  ).
Activităţi de tip interactiv – indică elemente situate în 
partea de jos a paginii, de tipul: Asociază, Bifează, Scrie 
de la tastatură, Selectează. Butoanele de validare sunt: 
Resetează (care aduce exerciţiul la starea lui iniţială) și 
Verifică (prin care se verifică rezolvarea). Utilizatorul are 
la dispoziţie trei încercări de a răspunde corect, după 
care răspunsul corect este afişat automat.

VARIANTA  
DIGITALĂ

Competenţe generale și specifice, conform programei școlare pentru disciplina  
GEOGRAFIE, clasa a IV-a, aprobată prin OMEN nr. 5003/02.12.2014

 1.  Prezentarea realităţii observabile, cu ajutorul terminologiei generale și specifice
 1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situaţii de învăţare diferite
 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute 

 2.  Utilizarea elementelor semnificative din matematică, știinţele naturii și disciplinele sociale,  
în înţelegerea realităţii înconjurătoare  

 2.1.  Aplicarea unor elemente și operaţii matematice minime în înţelegerea unor situaţii reale observate 
 2.2.  Aplicarea unor elemente și cunoștinţe dobândite la alte discipline (știinţe ale naturii, istorie, știinţe sociale)  

în descrierea și explicarea realităţii înconjurătoare 
 2.3.  Identificarea unor fenomene și procese cu caracter geografic din mediul înconjurător al orizontului local,  

al regiunii, ţării și continentului 

 3. Relaţionarea realităţii înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică
 3.1. Identificarea poziţiei elementelor reprezentate pe hartă 
 3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenţionale 
 3.3. Raportarea corectă a poziţiei unor elemente pe reprezentările cartografice 
 3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple

 4.  Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a ţării și a lumii contemporane
 4.1.  Dezvoltarea curiozităţii de cunoaștere a elementelor geografice caracteristice orizontului local, ţării și lumii 

contemporane 
 4.2.  Dobândirea interesului pentru înţelegerea rolului mediului înconjurător pentru viaţa și activitatea societăţii 
 4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înţelegerea diversităţii naturale și umane 
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ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

Competenţe spec ifice: 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1;  4.2.

� Lucraţi în grupuri de 4-5 elevi.

� Realizaţi traseul unei călătorii 
care pornește din Sala de 
clasă, trece prin Localitate, 
Regiune și ajunge la Ţară. 
Stabiliţi pe unde treceţi și 
unde vă opriţi. Folosiţi texte și 
desene. Utilizaţi informaţii din 
lecţiile acestei unităţi.

� Stabiliţi la nivelul grupului 
cum veţi lucra și repartizaţi 
responsabilităţile, astfel încât 
fiecare elev să știe ce are de 
făcut.

� Stabiliţi modul în care veţi 
prezenta colegilor voștri 
traseul realizat.

PROIECT

CONŢINUTURI:
ORIENTAREA ȘI DISTANŢELE 
 ÎN ORIZONTUL APROPIAT
� Clasa, școala
� Planul clasei, planul locuinţei,  
 planul școlii
� Cartierul, localitatea

PLANUL  
� Planul clasei
� Planul  locuinţei
� Planul  școlii
� Planul cartierului  

 și al localităţii

MODIFICĂRI OBSERVABILE  
ÎN REALITATEA ÎNCONJURĂTOARE 
� Repere observabile: ziua, luna, anul
� Repere convenţionale: calendarul

PUNCTELE CARDINALE
� Soarele, mijloc de orientare

ORIZONTUL 
� Linia orizontului
� Descrierea orizontului local

HARTA

� De la orizontul local la regiune și ţară

MODIFICĂRI OBSERVABILE 

DE AICI PÂNĂ DEPARTE
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Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
Clasa, școala 

  Ce asemănări și ce deosebiri sunt între clasele din 
imaginile alăturate?

 Prezentaţi obiectele din imagini folosind expresiile:  
în faţă, în spate, deasupra, la dreapta, la stânga.

 Lucrăm în perechi: Descrieţi clasa voastră. Ajutaţi-vă și de următoarele întrebări:

Este o clasă mare sau mică? Câte bănci sunt? Este o clasă luminoasă? Câte ferestre are?  
Ce se vede pe fereastră? Ce este expus pe pereţi? Ce vă place în clasă? Ce aţi schimba?

Lucrăm împreună: Ghid în școala mea
 Formaţi grupe de câte patru elevi. Imaginaţi-vă că sunteţi ghizi. Faceţi o plimbare prin 

școală, prin curtea școlii. Informaţi-vă pentru a realiza un afiș de prezentare a școlii pentru 
viitorii elevi și pentru părinţii acestora. Puteţi începe pornind de la următoarele întrebări: 

Câte etaje are școala? Câte săli de clasă sunt la fiecare etaj? Ce destinaţie au unele încăperi?  
Există un teren de sport? Dar o grădină? 

 Realizaţi afișul de prezentare a școlii, folosind texte și desene/imagini. Afișaţi lucrările pe 
holul școlii.

 Seamănă școala ta cu vreuna dintre școlile din ima gini?  
Ce asemănări și ce deosebiri observi? Ce îţi place la școala ta?

A

Observă

Observă

Seamănă școala ta cu vreuna dintre școlile din ima

Privește în jurul tău

Privește în jurul tău

B

A B C
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1.  Răspunde la următoarele întrebări:

  Pe ce stradă este casa lui Vlad? 
Pe ce străzi trece Vlad în drum către 
școală? De câte ori traversează? 
Pe lângă ce trece Vlad în drum 
către școală? Ar putea să urmeze 
un alt drum? Care ar fi acesta?

  Răspunde la aceleași întrebări 
referindu-te la Mara.

  După părerea ta, Vlad locuiește 
aproape de școală? Dar Mara? 
Care dintre ei ajunge mai repede?  
Explică.

2.  Prezintă drumul spre școală al 
fiecărui copil, folosind expresiile: 
la dreapta, la stânga, înainte, înapoi.

3.  Tu cum te orientezi în drumul 
către școală? Povestește.

Drumul către școală
 Locuiești aproape de școală? Vii pe jos sau cu un 

mijloc de transport? Cât durează, de obicei, drumul 
către școală? Notează pe o foaie numele străzilor pe 
care treci în drumul tău către școală. Scrie pe lângă 
ce clădiri treci. Realizează un desen în care să repre-
zinţi drumul către școală. Pune fișa în portofoliu.

 Lucrăm împreună: Notaţi într-un tabel durata dru-
mului către școală al fiecărui elev din clasă, exprimată 
în mi nute. Realizaţi un grafic. Cine ajunge cel mai re-
pede? Al cui drum durează cel mai mult?

Aici locuiește Vlad Aici locuiește Mara

ȘCOALA

Str. Ghiocelului

St
r.

 C
et

ăţ
ii

St
r.

 A
lu

n
u

lu
i

Str. Azurului

Am desenat împrejurimile școlii în care învăţ și am marcat cu albastru  
drumul meu către școală și cu roșu drumul Marei. Observă desenul!

Str. Toamnei

St
r.

 S
o

ar
el

u
i

Spaţiul pe care putem să îl 
cuprindem cu privirea în jurul 
nostru se numește orizont. 

Orizontul apropiat repre-
zintă spaţiul înconjurător în 
care trăim și ne desfășurăm 
activităţile zilnice: locuinţa, 
clasa, școala, împrejurimile 
școlii etc.

Privește în jurul tău

Aplică

Află
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Cartierul, localitatea

 Cum se numește cartierul (zona) în care este amplasată școala ta? Dar cel în care locuiești?
 Lucrăm împreună: Faceţi o plimbare în împrejurimile școlii. Notaţi ce observaţi: instituţii 

(spital, bibliotecă, primărie, poliţie, școli, biserici), parcuri, locuri de joacă pentru copii, pieţe, 
monumente, tipuri de locuinţe (case sau blocuri), altele. Faceţi o listă completă a acestora 
în clasă, pornind de la cele mai apropiate până la cele mai depărtate.

 Formaţi grupe de câte patru elevi. Alegeţi unul dintre obiectivele observate și realizaţi  
un desen. Afișaţi desenele într-o expoziţie cu tema Împrejurimile școlii noastre.

Școala ei este 
 mai departe,  

în altă parte a orașului, 
în alt cartier.

Prietena mea, Bianca, locuiește  
cu mine în bloc, dar învaţă  

la altă școală. Merge mai mult  
de jumătate de oră până la școală.

Cartier din Craiova Cartier din Brașov

Observă

Privește în jurul tău

Cartierul este o parte a unui oraș deosebită de celelalte prin anumite caracteristici:  
poziţia faţă de centrul localităţii, vechimea, aspectul clădirilor, prezenţa unor instituţii etc.

Dacă localitatea este un sat, se poate vorbi despre părţi ale satului care au, de obicei, un nume.

Află
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 Cum se numește localitatea în care locuiești? Este un sat sau un oraș?
 Reporter în localitatea mea: Pregătește câteva întrebări prin care să afli cât mai multe in-

formaţii despre localitatea ta. Adresează întrebările cât mai multor adulţi (profesori, părinţi, 
bunici). Prezintă informaţiile colegilor tăi. Votaţi în clasă cea mai interesantă informaţie.

 Exemple de întrebări: Cum se numea școala la care au învăţat? Mai există acea școală?  
Ce era diferit în loca li tate acum 20–30 de ani? Cum se jucau copiii? Cum își petreceau oamenii 
timpul liber? Ce meserii aveau? etc. Pune fișa cu informaţii în portofoliu.

 Lucrăm împreună: Scrieţi pe o foaie de hârtie numele localităţii voastre. Fiecare  
elev completează pe o foaie colorată enunţul: Îmi place localitatea mea pentru că… .  
Lipiţi foile de jur împrejurul numelui localităţii.

 Care dintre imagini seamănă cu locurile  
în care trăiești tu?

Localitatea este o așezare omenească. În imagini sunt localităţi din mediul rural 
(sate – C, E) și localităţi din mediul urban (orașe – A, B, D).

Observă

Privește în jurul tău

A

C

D

E

B

Află
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Planul  
Planul clasei

De exemplu, am reprezentat mai jos lungimea unei clase care are 10 metri. Fiecare 
metru a fost reprezentat printr-un centimetru. Pentru că 1 metru = 100 centimetri,  

am micșorat dimensiunile reale de 100 de ori. Spunem că desenul are o scară de 1 la 100  
(1:100 sau 1/100).

1 cm

Planul este un desen micșorat al unei suprafeţe (clasă, locuinţă, școală, cartier, localitate). 
În realizarea unui plan se folosește micșorarea la scară: se micșorează suprafeţele din 
realitate de câte ori este nevoie. 

Scara planului arată de câte ori au fost micșorate dimensiunile reale.

Planul clasei

Am un desen pentru tine. 
Ce crezi că reprezintă?

Văd mai multe forme geometrice. 
Mă gândesc că ar putea fi băncile  

unei clase și catedra. Cred că reprezintă  
planul clasei din fotografie.

Află
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 Lucrăm împreună: Formaţi grupe de patru elevi și desenaţi  
planul clasei voastre.

Etape în realizarea planului clasei: 
1.  Măsuraţi cu o ruletă dimensiunile clasei și ale obiectelor 

din clasă: tablă, ușă, ferestre, ca tedră, bănci. Exprimaţi di-
mensiunile în centimetri și rotunjiţi la sute fiecare număr.  
De exemplu, dacă lungimea clasei are 863 cm, rotunjim  
la 900 cm.

2. Micșoraţi dimensiunile de 100 de ori (scara 1:100) și notaţi rezultatele.

3. Stabiliţi semne convenţionale (simboluri) pentru a reprezenta obiectele din clasă.

      De exemplu: 

– banca:   ,  

–  catedra:  ,  ,   
(în funcţie de forma reală)

– tabla:   

– scaunele: , 

– ferestrele: 

– ușa:  (în funcţie de unde se deschide)

4.  Folosiţi o foaie cu reţea de matematică. Desenaţi un dreptunghi sau un pătrat, în funcţie 
de dimensiunile sălii de clasă. Respectaţi micșorarea la scară. De exemplu, lungimea  
de 900 cm o reprezentăm printr-o linie de 9 cm.

5. Stabiliţi peretele pe care este tabla; desenaţi-o, folosind simbolul corespunzător.

6.  Reprezentaţi ușa și ferestrele, în funcţie de orientarea faţă de tablă: peretele din stânga/
din dreapta, în faţă/în spate etc.

7. Desenaţi celelalte obiecte din clasă, în funcţie de poziţia lor faţă de tablă, ușă, ferestre.

 Observaţi și alte exemple de planuri ale clasei:

 Care dintre planuri seamănă cu cel realizat de voi?

Dulap

Catedră

Bancă

Scaun

Ușă

Fereastră

Aplică
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Planul  locuinței 

  Din câte încăperi este formată locuinţa? 
Care este cea mai mare încăpere? Dar cea 
mai mică? Pe unde se intră? Câte ferestre 
sunt pe plan?

  Ce obiecte crezi că sunt în cameră? 
Există mai multe variante de răs- 
puns? Explică.

Hol Baie

Dormitor

Sufragerie

Bucătărie

Balcon

Ba
lc

on

Geografia în viața mea
Fiecare locuinţă are o schiţă în care sunt reprezentate la scară elementele construcţiei  

(releveu). Interesează-te de schiţa locuinţei tale.

Planul camereiPlanul locuinţei

1.  Adresează întrebări colegilor, pornind de la cele două planuri. Numește un coleg care 
să răspundă.

2.  Lucrăm în perechi: Scrieţi o listă cu diferite obiecte care pot fi găsite într-o locuinţă  
și realizaţi semne convenţionale pentru acestea.

3.  Realizează pe o foaie planul camerei tale . Amintește-ţi etapele învăţate la planul clasei. 
Pune planul în portofoliu.

Amintește-ţi ce ai învăţat despre plan.  
Ai putea să realizezi planul locuinţei tale  
sau al unei camere. Iată două exemple!

Aplică
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LABORATOR
CHIMIE

A2

SALĂ DE
GIMNASTICĂ

A1

LABORATOR
INFORMATICĂ

SALA
A3

SALA
A4

SALA
A5

SALA
A6

SC
A

RĂ
ETA

J

SC
A

RĂ
ETA

J
C

O
N

TA
BIL

ȘEF

RELAŢII C
U

 
PU

BLIC
U

L

WC

WC

WC

DIRECTOR
DIRECTOR
ADJUNCT

SECRETARIAT

ARHIVĂ

Geografia în viața mea
 Fiecare instituţie are un plan de 

evacuare pentru situaţii de urgenţă, 
care cuprinde planul fiecărui etaj.

 Identifică în școala ta planul de eva-
cuare și semnele convenţionale.

 Ai participat vreodată la o simulare 
de evacuare în situaţii de urgenţă? 
Dacă da, povestește! Dacă nu, in-
formează-te cum trebuie să te com-
porţi și care sunt pașii de urmat.

1.  Ce încăperi sunt aproape de laboratorul de chimie? Dar de cabinetul directorului? 
Dintre sălile A3, A4, A5, A6, care este cea mai departe faţă de sala de gimnastică? Pornind 
de la plan, formulează și tu astfel de întrebări.

2.  Desenează planul unui etaj al școlii tale, după ce ai notat ce încăperi sunt și cum sunt 
acestea poziţionate. Pune foaia în portofoliu.

Planul unei școli

Planul  școlii

Observă în imaginea de mai jos planul 
unei școli. Ce încăperi ai identificat?

PLAN DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU
PREVENIRE

EVACUARE

ÎN CAZ DE INCENDIU

ÎN FUM ȘI  
CĂLDURĂ  
RESPIRAŢI CÂT MAI 
APROAPE DE SOL

ÎNTRERUPEŢI  
GAZUL ȘI  
CURENTUL  
ELECTRIC

ANUNŢAŢI  
INCENDIUL  

PĂSTRAŢI-VĂ 
CALMUL ȘI  
ALERTAŢI 
PERSONALUL  
DIN JUR

STINGEŢI  
FOCUL CU 
STINGĂTOARE

FOLOSIŢI  
HIDRANTUL  
DE INCENDIU

NU REVENIŢI LA LOCUL 
ACCIDENTULUI

NU UTILIZAŢI LIFTUL

EVACUAŢI PERSOANELE 
ACCIDENTATE

URMAŢI INDICATOARELE 
DE EVACUARE

NU FUMAŢI ACOLO  
UNDE ESTE INTERZIS

NU FOLOSIŢI  
APARATE ELECTRICE  
CU DEFECŢIUNI

NU UTILIZAŢI FOCUL  
DESCHIS ÎN LOCURI CU 
PERICOL DE INCENDIU

112POMPIERI

ELECTRICITATE 
______________

GAZE 
______________

SALVARE

POLIŢIE

Planul etajului

Aplică
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1.  Desenează simboluri convenţionale 
pentru școală și pentru alte obiective 
din împrejurimile școlii voastre.

2.  Lucrăm împreună: Realizaţi un desen al 
împrejurimilor școlii. Folo siţi și informa- 
ţiile notate în aplicaţia de la pagina 10. 
Iată un exemplu în imaginea alăturată.

Planul cartierului și al localității

ȘCOALĂ

SPITAL

POȘTĂ

Planul cartierului sau al localităţii se poate realiza  
mai ușor dacă ai o fotografie realizată din avion.

În desen sunt reprezentate doar elementele 
importante: drumuri, clădiri, parcuri, ape.

 Compară fotografia cu desenul și identifică simbolurile utilizate.

Aplică

Observă
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Geografia în viața mea

Planul unei săli de spectacol

*cadastru – registru oficial în care sunt trecute datele de identificare ale suprafeţelor de teren de pe un anumit teritoriu.

 Scrie cât mai multe informaţii pe care le putem obţine din cele două planuri de mai sus.

 Un document important este planul cadastral*, care oferă informaţii detaliate despre 
terenurile și clădirile dintr-o localitate. Acest document se găsește la primăria localităţii.

 Atunci când vrei să îţi rezervi un loc la un spectacol, poţi consulta planul sălii pentru  
a face alegerea potrivită.

 Planul unui muzeu te ajută să afli sensul de vizitare prin sălile muzeului și îţi oferă alte 
informaţii utile.

 Mai există și alte planuri care te ajută să te orientezi mai ușor. De exemplu, planul unui avion,  
al unui magazin sau al unui parc de distracţii.

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R2

R3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R3

R4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R4

R5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R5

R6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 R6

R1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1

SCENĂ

Planul unui muzeu

Birou Birou

ToaletăBirou

Garderobă

Casă de 
bilete

Informare 
turistică

Pază Stand

1

2

3

4

5

6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

Aplică
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Modi�cări observabile în realitatea înconjurătoare 
Repere observabile: ziua, luna, anulRepere observabile: ziua, luna, anul

 Tu ce ai răspunde la întrebarea Marei?

Planeta Pământ se învârte în jurul axei sale (o linie 
imaginară, înclinată, care străbate Pământul, prin cen-
trul lui, de la Polul Nord la Polul Sud). De aceea, o parte 
a planetei este luminată, în timp ce partea opusă este 
întunecată. Așa se explică existenţa zilei și a nopţii. 
Aceasta este mișcarea de rotaţie. O rotaţie completă 
a Pământului în jurul propriei axe durează 24 de ore, 
timp în care planeta trece treptat de la întuneric la lu-
mină și de la lumină la întuneric.

Dacă Soarele este deasupra 
capului, este miezul zilei. La mie-
zul nopţii, Soarele se află exact în 
partea opusă locului unde era la 
miezul zilei. De aceea, în diverse 
locuri de pe pământ, ceasul arată 
ore diferite. După miezul nopţii, 
începe o nouă zi.

  Alege un loc din împrejurimi (curtea școlii, parc, grădină, faţa blocului etc.) și observă-l în două 
momente diferite ale zilei. Notează pe caiet cel puţin două asemănări și două deosebiri.

Soarele este sursă de lumină și căldură pentru planeta noas-
tră. În timpul unei zile, lumina și căldura primite de la Soare va-
riază. La miezul zilei, când Soarele este deasupra capului, locul 
respectiv primește cantitatea maximă de lumină și căldură. 

Abia aștept să mergem diseară la concert. 
E foarte cald, de ce ţi-ai luat geaca?

Ai uitat că seara e mai frig? 
Chiar așa, de ce este  

seara mai frig?

București (12:00) Hong Kong (18:00)

New York (05:00)

Axa Pământului

Află

Privește în jurul tău

Mișcarea de rotaţie
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Mișcarea Pământului în jurul Soarelui și înclinarea axei sale determină în anumite 
zone existenţa anotimpurilor, în funcţie de durata strălucirii și de înălţimea Soarelui 
pe cer.

În ţara noastră sunt patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna și iarna. 
Din lunile de iarnă către cele de vară, Soarele ajunge din ce în ce mai sus, stă mai 

mult pe cer și zilele devin mai lungi și mai calde. Soarele răsare mai devreme și apune 
mai târziu. În următoarele șase luni se întâmplă invers.

După ce Soarele apune, dacă cerul este 
senin, se vede Luna. 

Luna se rotește în jurul Pământului și, 
împreună cu acesta, în jurul Soarelui. De pe 
Pământ se vede doar porţiunea luminată 
a Lunii. Diferitele forme ale Lunii, pe care 
le vedem noaptea pe cer, sunt denumite  
fazele Lunii.

Trecerea Lunii prin toate fazele pe care 
le observăm pe cer se realizează în apro-
ximativ 28 de zile. Unitatea de timp care 
este foarte apropiată de această durată 
este luna calendaristică.

Află

 Mișcarea de revoluţie

Pământul se învârte în jurul său, dar și în 
jurul Soarelui. 

Mișcarea Pământului în jurul Soarelui 
durează 365 zile și 6 ore. Aceasta este miș-
carea de revoluţie.

Cele 6 ore se adună și se adaugă la fieca-
re patru ani o zi lunii februarie. Anul cu 366 
de zile se numește an bisect. Anul calen-
daristic durează 365 sau 366 de zile și este 
împărţit în 12 luni.
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1. Scrie lunile anului și numărul de zile ale fiecăreia.

2. Lunile anului au și denumiri populare: mai – florar, august – cuptor, octombrie – brumărel. 
Caută denumirile populare ale celorlalte luni. Cum crezi că au fost alese aceste denumiri?

3. Desenează, pe o foaie sau pe caiet, un tabel și notează activitatea ta preferată din fiecare 
zi a săptămânii. Ce este asemănător și ce diferă în programul tău săptămânal?

4. Caută informaţii despre ceasul solar, clepsidră și alte instrumente de măsurare a timpului. 
Realizează o fișă de portofoliu, folosind texte și desene/imagini.

5. Care este vârsta ta astăzi? Exprimă vârsta în ani, luni și zile. 

6.  Peste câte zile se termină anul în curs? Dar anul școlar?

7. Cele patru imagini reprezintă același loc. Ce asemănări observi? Dar deosebiri?  
De ce crezi că există deosebiri?

Aplică

8. Caută în fotografiile familiei tale, în format printat sau în format digital, și realizează o colec-
ţie de fotografii organizate pe anotimpuri. Ce criterii ai folosit ca să organizezi fotografiile? 
Alege forma de prezentare și explică-le colegilor alegerile tale. Dacă nu ai suficiente foto-
grafii personale, poţi căuta imagini în reviste sau pe internet, pentru a completa colecţia ta.
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Observă

1.   Lucrăm împreună:  Ștafeta răspunsurilor. Un elev pune o întrebare legată de calendar 
și numește un coleg care să răspundă. Cel care a răspuns formulează la rândul lui o 
întrebare și ștafeta continuă.
Exemple de întrebări: În ce zi a săptămânii este 16 februarie? Câte zile de marţi are luna    

     august? Câte zile mai sunt până la Ziua Naţională a României? etc.

2.   Lucrăm împreună: Calendarul clasei. Realizaţi un calendar al clasei pentru întregul 
an școlar. În acest calendar urmează să notaţi: zilele de naștere ale tuturor elevilor și 
ale profesorilor; activităţi extrașcolare; evenimente din viaţa clasei, a școlii, a localităţii; 
zilele libere și vacanţele școlare; alte date importante pentru voi.

  Care este prima zi de vineri?

 Câte zile de duminică sunt?

 Dacă azi este ziua încercuită, ce zi va fi poimâine?

  Dar peste 5 zile? Ce zi a fost alaltăieri?

  În ce zi a săptămânii va fi Ziua Naţională  
 a României? Dar Revelionul?

Repere convenționale: calendarul

Calendarul este  
un sistem de 
împărţire a timpului 
în ani, luni și zile. 
Din punct de vedere 
calendaristic, anul 
începe la 1 ianuarie 
și se termină la  
31 decembrie.

Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

OctombrieSeptembrie Noiembrie Decembrie

Ianuarie Februarie Martie Aprilie

Iunie IulieMai August

Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum Luni Mar Mie Joi Vin Sâm Dum

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică

DECEMBRIE

Află

Aplică
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N

S

Punctele cardinale

A. Cu ajutorul busolei magnetice
Busola este un instrument de măsură pentru determina-
rea punctelor cardinale. Acul magnetic mobil al busolei 
indică nordul.

Amintește-ţi! Știi ce reprezintă cele două puncte roșii  
de pe desenul de mai jos?

 Numește celelalte puncte intercardinale și scrie pozi-
ţionarea acestora faţă de punctele cardinale.

Roza vânturilor  – reprezentare 
grafică a direcţiilor punctelor 

cardinale și intercardinale

Pentru o orientare mai precisă, au fost stabilite 
și puncte intercardinale.

Exemplu: Nord-Vest (NV) – între nord și vest

Mijloace și instrumente de orientare
  Cum determinăm punctele cardinale?

V

N

S

EV

NE

SESV

NV

Ca să se poată orienta, oamenii au stabilit patru direcţii care 
se numesc puncte cardinale. Cele patru puncte cardinale sunt:

 est (E) sau răsărit – direcţia de unde răsare Soarele.
  sud (S) sau miazăzi – locul unde se află Soarele la amiază.
 vest (V) sau apus – direcţia în care Soarele asfinţește.
 nord (N) sau miazănoapte – direcţia stelei Polare.

Busolă

Aplică

Află
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B. Cu ajutorul aplicaţiilor de pe telefoa-
nele mobile sau ale instrumentului 
de orientare GPS (Global Position Sys-
tem – în română Sistemul de Poziţionare 
Globală).

C. Cu ajutorul sem nelor din natură care 
indică nordul.

Steaua Polară indică nordul. Ea poate 
fi văzută în nopţile senine.

La mușuroaiele de cârtiţă și de 
furnici, partea în care pământul 
este mai umed indică nordul.

Mușchiul de pe scoarţa copacilor 
izolaţi indică nordul.

1. Folosește roza vânturilor și completează pe caiet enunţurile cu punctele cardinale potrivite:
 Dacă mă deplasez către nord și o iau la dreapta, mă îndrept către ... .
 Dacă atunci când o iau la stânga mă îndrept către nord, vin dinspre ... .

 Formulează și tu astfel de enunţuri pentru colegii tăi.

2. Lucrăm împreună: Formaţi grupe de câte patru 
elevi. Aveţi nevoie de o busolă. Ieșiţi în curtea 
școlii. Stabiliţi-vă un loc, fixaţi punctele cardinale 
și completaţi o schemă asemănătoare cu cea din 
dreapta, notând ce vedeţi în di ferite direcţii.

Aici suntem noi

N

S

EV

Aplică
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 Într-o zi însorită, observă de unde răsare Soarele și stabilește punc-
tele cardinale. Prezintă obser vaţiile colegilor. Sunt asemănări între 
observa ţiile voastre?

 Alege un copac din apropierea casei și observă umbra sa dimineaţa, 
la prânz și seara, la apus. Către ce punct cardinal se întinde umbra 
copacului la răsăritul Soarelui? Dar la amiază și la apus? De-a lungul 
zilei, umbra copacului își schimbă lungimea? Când este mai scurtă 
umbra, dimineaţa, la amiază sau seara? Notează observaţiile pe o 
foaie și completează cu desene. Pune fișa în portofoliu.

 Cu ajutorul unei busole, află cum sunt orientate unele obiecte din 
clasă faţă de punctele cardinale.

1. Observă cu atenţie desenul taberei 
și răspunde la întrebări.

a) În ce direcţie sunt rulotele?

b) Dar bărcile?

c) Ce obiecte sunt desenate în vest?

d) Ce este desenat către răsărit? 

e) Dacă stai cu spatele la rulote, 
ce punct cardinal este în faţa ta?

2. Lucrăm împreună: Formulează 
întrebări pe baza desenului și roa-
gă-l pe colegul tău să răspundă. 
Schimbaţi rolurile.

 Una dintre metodele cele mai ușoare de a 
afla poziţia punctelor cardinale este urmări-
rea Soarelui la răsărit, la amiază și la apus.

 Locul unde răsare Soarele indică estul.
 Locul unde apune Soarele indică vestul.
 Dacă privim înspre Soare în mijlocul zilei,  

ne vom uita spre sud.

 Direcţia opusă sudului este nordul.

N

V E

S

Tabăra „Cerbul“

Te afli aici

Foc de tabără

Rulotă

Cort

Cabană

Barcă

Uscat

Apă

Aplică

Privește în jurul tău

Soarele, mijloc de orientare
U

N
IT

AT
EA

 1

24



Orizontul 
Linia orizontului

 Ce se vede în depărtare în fiecare imagine? 

 Poţi vedea ce este în spatele pădurii? Dar în spatele piramidelor? De ce?

 Ce crezi că reprezintă linia roșie de pe fiecare imagine?

Amintește-ţi! Orizontul este spaţiul  
pe care putem să îl cuprindem cu privirea 

în jurul nostru.
Observă

A

B

C E H

D

F

G
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1. Băiatul din imagini se deplasează către munţi. Cele două imagini reprezintă etape din 
drumul lui.

a) Ce vede în depărtare băiatul în fiecare situaţie? De ce sunt imaginile diferite?

b) Linia orizontului este aceeași în fiecare situaţie? De ce?

c) Dacă băiatul ar urca până în vârful muntelui, ar atinge linia orizontului? Explică.

 Observă cu atenţie și notează ce vezi în depărtare: de la fereastra clasei, de la o fereastră 

 a locuinţei tale, în curtea școlii, pe strada ta. Poţi observa linia orizontului? De ce?

 Completează-ţi observaţiile cu desene și compară notiţele cu ale colegilor. Ce ai observat?

Privește în jurul tău

Aplică

Linia orizontului este limita până la care poate ajunge privirea noastră, acolo unde ni se 
pare că cerul se unește cu pământul. 
Orizontul și linia orizontului se schimbă în funcţie de locul în care ne aflăm.
Linia orizontului nu poate fi atinsă, este o linie imaginară. 

Află

2. Imaginează-ţi că te deplasezi pe drumul din imaginea de mai jos. Reprezintă în două desene 
ce crezi că se vede în depărtare când ajungi în fiecare dintre locurile semnalizate în poză. 
Compară desenele tale cu ale colegilor. Pune desenele în portofoliu.
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Orizontul local reprezintă spaţiul situat în jurul localităţii natale. 
Locul în care trăiești prezintă anumite caracteristici geografice: forme de relief 

(înfăţișarea pământului), ape, ve ge  taţie naturală (plante) și animale sălbatice. Acestea 
sunt diferite de la o zonă la alta și influenţează viaţa și ocupaţiile locuitorilor. 

Află

Forme de relief 

câmpie deal munte

Ape

apă curgătoare lac mare

Plante și animale

brazi brândușe ghinde zmeură

berze capre negre rațe iepure

Descrierea orizontului local
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Așezări omenești

sat oraș oraș

Activităţi ale oamenilor

creșterea albinelor cultivarea legumelor prelucrarea lemnului

Geografia în viața mea
 Află când este ziua localităţii tale. Ce activităţi se organizează de obicei? Scrie o listă cu cinci 

propuneri de activităţi care ţi-ar plăcea să se desfășoare de ziua localităţii. Cine a propus 
cea mai interesantă activitate?

 Lucrăm împreună: Faceţi o listă cu aspecte care ar trebui îmbunătăţite în localitatea voas-
tră. Invitaţi un reprezentant al primăriei și discutaţi propunerile voastre.

Lucrăm împreună: Descrierea localităţii mele. Formaţi grupe de câte patru elevi și căutaţi 
informaţii despre caracteristicile geografice ale orizontului apropiat. Vă puteţi ajuta de 
următorul plan:
Date generale
 Numele localităţii 
 Tipul localităţii (sat sau oraș)
 Localităţi învecinate 
 Cum ajungi în localităţile învecinate  

(pe dru muri asfaltate sau neasfaltate;  
pe calea ferată; pe calea apei)?

Relieful orizontului local
 Forma de relief predominantă 
Apele orizontului local
 Ape curgătoare din localitate  

sau din veci nătate

 Bălţi, lacuri din localitate sau din vecinătate
 De unde se alimentează cu apă potabilă* 

localitatea? (fântâni, reţea etc.)
Vegetaţia orizontului local  
și animalele sălbatice
 Plante sălbatice și cultivate
 Animale sălbatice
Oamenii care trăiesc în orizontul local
 Număr de locuitori
 Activităţi ale oamenilor  

(meserii și locul de muncă)
* apă potabilă – apă bună de băut

Aplică
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Harta 

Harta este o reprezentare convenţională și micșorată a suprafeţei Pământului. Unele hărţi 
cuprind zone restrânse. Altele reprezintă ţări sau chiar întreaga lume. Pe fiecare hartă vei  
regăsi roza vânturilor sau o săgeată care indică nordul, care te ajută să te orientezi. 

Hărţile sunt desenate cu nordul în partea de sus.

Elementele unei hărţi:
 Titlul – arată ce reprezintă harta.

 Legenda – conţine simbolurile și culorile convenţionale utilizate.

 Scara – ne arată de câte ori au fost micșorate suprafeţele din natură (ca și la plan). 

 Cu cât scara este mai mică, cu atât harta cuprinde mai multe amănunte, iar suprafaţa  
de pământ este mai mică.

Amintește-ţi ce este un plan!  
Dacă e nevoie, întoarce-te la pagina 12! 

Cum ai reușit să reprezinţi obiecte  
și distanţe mari pe o foaie de hârtie?

Orașul Constanţa

Legenda

N
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Observă

Află
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1. Ce reprezintă fiecare hartă? Care este scara fiecărei hărţi? Care sunt simbolurile și culo-
rile convenţionale folosite la harta României? Încearcă să găsești localitatea ta pe harta 
ţării. Ce observi? Caută România pe harta lumii.

2. Lucrăm împreună: Alege împreună cu colegul tău o hartă dintr-un atlas. Notaţi ce repre-
zintă, la ce scară este, ce semne convenţionale sunt folosite. Comparaţi cu ce au notat  
c olegii. Ce aţi observat?

Harta României

Harta lumii

N

V E

S

AMERICA 
DE SUD

AMERICA 
DE NORD

AFRICA 

EUROPA
ASIA

AUSTRALIA

ANTARCTICA

N
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Aplică
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 În ce formă de relief se situează 
l ocalitatea Brașov?

 Cu ce localităţi se învecinează?

 Ce este în partea de est a localităţii? 

 Dar în partea de sud?

 Ce alte informaţii găsești pe hartă?

1. Caută harta împrejurimilor localităţii tale. Notează cel 
puţin cinci informaţii de pe hartă. Ai aflat lucruri noi? 
Explică.

2. Observă o hartă a regiunii în care se află localitatea ta. 
Numește cel puţin alte trei localităţi din aceeași regiune 
și notează către ce puncte cardinale sunt acestea așeza-
te faţă de localitatea ta. Ce alte informaţii poţi identifica 
pe hartă?

Observă

Aplică

De la orizontul local la regiune și țară

Harta orizontului local ne ajută să ne orientăm în împrejurimile localităţii. 
Astfel, putem găsi informaţii despre: așezarea localităţii, forma de relief, ape, păduri, 
obiective turistice, drumuri și mijloace de transport.

Orice localitate face parte dintr-o regiune, un spaţiu mai întins în care este inclus 
orizontul local și care are limite bine precizate. 

Fiecare regiune se învecinează cu alte regiuni și, toate la un loc, formează teritoriul 
ţării.

Orice localitate, orizont local sau regiune face parte dintr-un teritoriu cu o întindere 
mai mare.

Află

Localitate
Orizont local

Regiune

Ţară

N
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Depresiunea Brașovului
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Geografia în viața mea
 Urmărește cu atenţie prezentarea buletinului meteorologic de la televizor. Este folositor 

pentru tine să cunoști așezarea localităţii tale pe harta României, ca să afli informaţii cât 
mai exacte despre vreme? Explică.

Localizarea orașului Baia Mare în România

N

V E

S

Orașul Baia Mare și împrejurimile 

N

V E

S

Am cunoscut-o în excursie pe 
Irina. Ea învaţă la o școală 

 din Baia Mare. 

Am putea să localizăm pe hartă 
școala ei, orașul și împrejurimile. 

Observă hărţile! 

Școala și împrejurimile Orașul Baia Mare
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1. Desenează pe caiet un tabel, precum cel de mai jos, și completează-l conform cerinţelor.



Traseul tău începe de la stea și continuă:

– trei pătrate către nord;

– două pătrate către vest;

– patru pătrate către sud;

– două pătrate către est;

– un pătrat către nord.

Ce ai observat?  
Compară tabelul tău cu cel al colegilor.

3.  Scrie pe caiet doar cuvintele care reprezintă mijloace de orientare: Soare, busolă, telefon 
mobil, televizor, Steaua Polară, mușchiul de pe scoarţa copacilor, mușeţelul.

4. Alcătuiește enunţuri folosind cuvintele: puncte cardinale, linia orizontului, regiune.

2.  Copiază enunţurile de mai jos pe 
caiet. Notează fiecare enunţ cu A 
(adevărat) sau F (fals), pornind  
de la desenul dat.

  Școala este așezată la nord de 
cabană.

  Cabana este așezată la nord de castel.

  Casa este așezată la est de biserică.

  Biserica este așezată la vest de castel.

  Biserica este așezată la sud de școală.

RECAPITULARE

PORTOFOLIU:
Verificaţi piesele din portofoliu realizate în 
această unitate de învăţare. Pentru aceasta, 
fiecare elev va avea în vedere:

	să aibă toate piesele propuse pe parcursul  
 unităţii;

	să fie respectată cerinţa în fiecare caz;

	să completeze/să îmbunătăţească filele  
 de portofoliu, dacă este cazul.

PROIECT:
Prezentaţi produsele lucrate în proiectul 
unităţii de învăţare. Discutaţi despre realiza-
rea proiectului, ajutându-vă și de următoarele 
întrebări:

 Au fost respectate toate cerinţele?

	Ce ţi-a plăcut să lucrezi cel mai mult?

	Ce a fost dificil de realizat?

	Ce ai fi putut să faci diferit?

O
RI

Z
O

N
TU

L 
A

PR
O

PI
AT

 • 
O

RI
Z

O
N

TU
L 

LO
C

A
L 

33



A

B C

D
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E ALUARE

  Observă harta și precizează către ce punct 
cardinal trebuie să se deplaseze v aporul, în 
fiecare situaţie:

a) de la A la B;
b) de la D la A;
c) de la B la C.
De exemplu: De la C la B se deplasează către vest.

  Notează literele imaginilor în care este reprezentată linia orizontului:

  Scrie cel puţin șase caracteristici geografice ale localităţii tale și ale împrejurimilor  
(orizontul local).  De exemplu: forma de relief predominantă.

  Observă legenda hărţii României de la pagina 30. Scrie trei informaţii pe care le poţi  
obţine din analiza hărţii respective.  De exemplu: Galaţi este numele unui oraș din partea 
de Est. În partea de Vest este o câmpie.

Verifică și evaluează! 
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 1 punct cardinal precizat corect 2 puncte cardinale precizate corect 3 puncte cardinale precizate corect
2. 1 alegere corectă 2 alegeri corecte 3 alegeri corecte
3. 2 caracteristici 3–4 caracteristici 5–6 caracteristici
4. 1 informaţie corectă 2 informaţii corecte 3 informaţii corecte

Realizează pe o foaie un tabel asemănător celui de la pagina 104, Fișă de observare  
a comportamentului. Apreciază activitatea ta din această unitate de învățare și prin completarea 
fișei de observare. Adună în portofoliu fișele de la fiecare unitate pentru a observa ce se modifică.
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ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

Competenţe spec ifice:  1.1;  1.2;  1.3;  3.1;  3.2;  4.1;  4.2;  4.3.

� Formaţi 5 grupe. Imaginaţi-vă 
că sunteţi reporteri la un post 
de televiziune pentru copii  
și realizaţi emisiunea  
Locuri și oameni din ţara mea. 

� Realizaţi o colecţie de imagini 
și informaţii despre: relief, 
vegetaţie, animale, localităţi, 
activităţi. Fiecare grupă alege 
una dintre cele 5 teme.

� Stabiliţi, la nivelul grupului,  
ce produse veţi realiza 
(album, colaj, pliante, afișe, 
lapbook-uri, galerii foto, 
filmuleţe etc.).

� Prezentaţi ce aţi lucrat sub 
forma unei emisiuni  
de maximum 10 minute.

PROIECT
LOCURI ȘI OAMENI  
DIN ŢARA MEA

ELEMENTE DE GEOGRAFIE 
GENERALĂ

� Locuitori și așezări omenești 
� Resurse și activităţi industriale 
� Principalele produse agricole 
� Căi de comunicaţie

CONŢINUTURI:
ELEMENTE DE GEOGRAFIE 
GENERALĂ:
� Limite și vecini 
� Relieful: caracteristici generale  
 și trepte de relief

� Clima, apele,  
 vegetaţia, 
 animalele și solurile

35



Limite și vecini Vecinii și graniţele
 În partea de nord: 
 Ucraina – pe o distanţă scurtă, graniţa este naturală, 

formată de râul Tisa.
 În partea de nord-est:
 Republica Moldova – graniţă naturală, formată de 

râul Prut.
 În partea de sud: 
	 Bulgaria – graniţa este, în cea mai mare parte, natu-

rală, formată de fluviul Dunărea; între Ostrov și Vama 
Veche, graniţa este convenţională.

 În partea de sud-vest:
	 Serbia, graniţă con venţională și fluviul Dunărea 

(Baziaș – Valea Timocului).
 În partea de nord-vest:
 Ungaria, graniţă con venţională.
 În partea de sud-est a României este Marea Neagră. 

România mai are o graniţă cu Ucraina, în partea de est, 
formată de fluviul Dunărea.

Limitele dintre două ţări 
se numesc graniţe, fronti-
ere sau hotare. Acestea pot 
fi naturale (ape curgătoare, 
lanţuri de munţi, mări) sau 
convenţionale (stabilite de 
oameni). 

Graniţele României au 
o lungime ce depășește 
3150 km. 

Harta României

Siret

Sulina

Zimnicea

Horodiștea

Beba Veche

Legenda

localitate

graniță
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1. Localizează pe harta de la pagina 36 vecinii României.
2. Desenează pe o foaie roza vânturilor. Notează vecinii României, în funcţie de punctele  

cardinale. Încercuiește ţările cu care România are graniţe naturale.
3. Localizează, pe harta de la pagina 36, punctele extreme ale României, corespunzătoare  

celor patru puncte cardinale. Caută informaţii despre unul dintre acestea și realizează 
o prezentare pe o foaie A4. Folosește texte, desene, imagini decupate etc. Pune fișa în  
portofoliu.

4. Completează enunţurile cu informaţiile potrivite:
 Limitele care separă România de ţările vecine se numesc ... . Acestea sunt de două tipuri: ... și ... . 

În partea de nord, România se învecinează cu ..., iar în sud, cu ... .

Geografia în viața mea
 Trecerea dintr-o ţară în alta este reglementată 

prin lege: se face prin anumite locuri, numite 
puncte de trecere a frontierei, pe baza unor 
documente. 

 Graniţele ţării sunt păzite de poliţia de frontieră. 
 Minorii (persoane care nu au împlinit 18 ani) 

pot trece graniţa doar însoţiţi de un adult. 

Punct de trecere a frontierei

VAMAVAMA

Podul Calafat – Vidin peste Dunăre,  
trecere din România în Bulgaria

Farul din Sulina  
(cea mai estică localitate a României)

Aplică

EL
EM

EN
TE

 D
E 

G
EO

G
RA

FI
E 

G
EN

ER
A

LĂ

37



Relieful: caracteristici generale și trepte de relief

Amintește-ţi ce ai învăţat despre formele 
de relief. Folosește și imaginile de mai jos.

Relieful reprezintă aspectul suprafeţei terestre. 
Harta pe care sunt reprezentate treptele de relief  
se numește hartă fizică.

Principalele trepte de relief ale României sunt:
 câmpiile – acestea au aspect neted, înălţimi cuprinse 

între 0 m (nivelul mării) și 200–300 m; sunt redate pe 
hartă cu verde;

 dealurile și podișurile – au aspect ondulat, înălţimi 
cuprinse între 300 m și 1000 m; sunt redate pe hartă 
cu galben;

 munţii – au aspect ascuţit, abrupt, înălţimi care 
depășesc 1000 m; sunt redaţi pe hartă cu maro.
Nuanţele diferite ale culorilor convenţionale arată 

înălţimi diferite în cadrul aceleiași trepte de relief.
Relieful României este dispus ca un amfiteatru,  

în trei trepte care scad în înălţime dinspre centru  spre 
margini. Acestea ocupă suprafeţe aproximativ egale. 

Observă în fiecare imagine înfăţișarea 
suprafeţei terestre și forma liniei orizontului!

Scara înălţimilor

2000 m

1500 m

1000 m

750 m

500 m

250 m

100 m

0 m
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 Desenează un cerc și reprezintă pe el cele trei trepte de relief de pe harta fizică  
a României, având în vedere că ocupă suprafeţe aproximativ egale.  
Folosește culorile convenţionale corespunzătoare.

Unităţile majore de relief ale României sunt:
 Munţii Carpaţi  Dealurile de Vest  Podișul Getic  Subcarpaţii  Depresiunea Colinară 
a Transilvaniei  Podișul Moldovei  Podișul Dobrogei  Podișul Mehedinţi  Câmpia Română  
 Câmpia de Vest  Delta Dunării

Cisnădioara 

DEPRESIUNEA 
COLINARĂ A 

TRANSILVANIEI

Munţii Dobrogei

Dunărea la Cazane

Piatra Secuiului (Munţii Trascău)

Moeciu de Sus

Câmpia RomânăAflă

Aplică

Observă
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1. Localizează pe hartă unităţile de relief. Scrie-le în caiet grupate în: câmpii, dealuri și po-
dișuri, munţi.

2. Identifică pe o hartă fizică localitatea ta. Care este forma de relief predominantă?

3. Lucrăm împreună: Formaţi trei grupe, corespunzătoare celor trei forme de relief. Adunaţi 
fotografii și imagini reprezentative pentru fiecare treaptă de relief. Realizaţi un colaj. Afișaţi 
colajele în clasă.

4. Joc de rol: Grupaţi-vă câte trei și realizaţi un dialog între câmpie, deal și munte. Prezentaţi 
dialogul colegilor.

5. Fragmentele următoare fac parte din lucrarea Descrierea Moldovei, scrisă de Dimitrie  
C antemir. Identifică despre ce formă de relief este vorba în fiecare fragment și notează  
pe caiet elementele care te-au ajutat să le descoperi.

„Aici se găsesc păduri 
întregi de pomi cu roa-
de gustoase, care însă nu 
sunt întrecute de viile  
alese, atât de rodnice,  
încât dau cantități nemă- 
surate de vin.”

„În mijlocul lui e acoperit de zăpezi veșnice, 
pe vârful lui nu e însă acoperit cu pic de nea, 
fiindcă pare să fie deasupra norilor de zăpadă. 
Din vârful său, care se înalță ca un turn, se co-
boară un pârâu foarte limpede ce se năpustește 
cu mare larmă peste stânci abrupte și se varsă 
în Tazlău.”

„Semințe care nu încol-
țesc în munți din cauza 
aerului rece rodesc așa 
de frumos aici, încât re-
coltele sunt de necrezut 
pentru cine nu vede cu 
ochii lui.”

Dimitrie Cantemir

Aplică
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Aplică

1. Compară imaginile de mai jos, referindu-te la: temperatură, precipitaţii, vânturi.  
Identifică anotimpul în fiecare dintre imagini.

Clima

2. Este important să cunoaștem vremea pentru următoarele zile? Explică.

3. Notează zilnic, timp de o săptămână, ce temperatură se înregistrează. Realizează un grafic. 
Compară graficul tău cu al colegilor.

4. Observă semnele convenţionale pentru starea vremii din desenele de mai jos și explică 
ce reprezintă fiecare. Urmărește timp de două săptămâni vremea și realizează o fișă  
de portofoliu, în care să reprezinţi, cu ajutorul simbolurilor, fenomenele observate.

Vremea este caracterizată de temperatura aerului, precipitaţii și vânturi, la un moment 
dat, într-un anumit loc.

Clima reprezintă starea medie a temperaturii, a precipitaţiilor și a vânturilor, pe o peri-
oadă mare de timp, într-un spaţiu geografic extins. Este influenţată de așezarea geografică 
și de relief. În România, clima este temperată, cu temperaturi și precipitaţii moderate.

Temperatura scade pe măsură ce înălţimea reliefului crește, iar precipitaţiile cresc odată 
cu înălţimea. 

Cele mai cunoscute vânturi care bat în România sunt: crivăţul (dinspre NE) – un vânt 
puternic și rece; austrul (dinspre SV) – un vânt uscat și cald pe timpul verii; vânturile de vest 
(dinspre V) – aduc precipitaţii bogate.

Află
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Vegetația, animalele și solurile

Când am fost la grădina zoologică,  
vara trecută, ursul brun se ascunsese  

într-un colţ la umbră.

Înălţimi Zonă  
de vegetaţie Vegetaţie Faună Soluri

1800–2500 m

 alpină  
și subalpină  

  jneapăn, ienupăr, 
afin, ierburi pitice, 
flori

  vultur, acvilă, capră neagră  soluri 
subţiri, slab 
dezvoltate, 
puţin fertile

1000–1800 m
  păduri  

de conifere
  brad, molid, zadă, pin   urs, lup, râs, căprioară, 

veveriţă, vultur, cocoș de 
munte, pești (păstrăv)

  soluri închise 
cu fertilitate 
scăzută

600–1000 m
  păduri  

de fag
  ulm, paltin, frasin, 

gorun, mesteacăn, 
fag

 vulpe, lup, mistreţ, căprioară, 
pești (mreană)

  soluri brune  
cu fertilitate 
moderată

300–600 m
  păduri  

de stejar
  stejar, cer, alun, arin, 

tei
  mistreţ, vulpe, veveriţă, 

bursuc, pupăză, mierlă, cuc, 
ciocănitoare

  soluri roșcate

150–300 m
  silvostepă   stejar pufos, tei, alun, 

gârniţă, plop, măceș, 
ierburi mărunte

  mistreţ, vulpe, prepeliţă, 
potârniche, fazan, rozătoare, 
pești (crap, caras, plătică)

  soluri negre 
și roșcate 
fertile

0–150 m
  stepă  ierburi mărunte 

(pir, colilie), arbuști 
(măceș)

 rozătoare (iepure, hârciog, 
popândău, șoarece), păsări 
(uliu)

  soluri negre 
cu fertilitate 
ridicată

0–50 m
  lunci și Delta 

Dunării
   salcie, plop, stuf, 

papură, nufăr
  lebădă, pelican, cocostârc, 

pești (știucă, somn, șalău)
  soluri închise 

la culoare, 
fertile

Mediul natural cuprinde relieful, aerul, apa, vegetaţia, fauna și solul. Fiecare dintre 
aceste elemente se află în strânsă legătură cu celelalte.

Vegetaţia naturală (flora) este formată din totalitatea plantelor spontane răspândite 
pe suprafaţa pământului, iar fauna cuprinde toate animalele sălbatice. 

Nu cred că îi place căldura.  
Mediul lui de viaţă este în locuri mai răcoroase.

Află
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1. Care sunt principalele zone de vegetaţie din România?
2. Ce animale trăiesc în fiecare dintre aceste zone?
3. Localitatea ta în ce zonă de vegetaţie se află?
4. Ai văzut vreodată un animal sălbatic în mediul lui? 

Povestește!
5. Pornind de la informaţiile de la pagina 42, realizează 

pe o foaie descrierea florei și a faunei din ţara noastră.  
Completează cu desene. Pune foaia în portofoliu.

6. Lucrăm împreună: Formaţi grupe de 3-4 elevi. Citiţi 
cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvaţi cerinţele 
date. 

Pe teritoriul României au fost identificate peste 
3000 de specii de plante pe cale de dispariţie, 
dintre care, până în prezent, 23 au fost declarate 
monumente ale naturii. Printre acestea se numără:  
floarea-de-colţ, garofiţa Pietrei Craiului, 
bujorul-de-munte, sângele-voinicului. 

Principalele cauze ale dispariţiei speciilor 
de plante sunt: distrugerea mediilor de viaţă, 
exploatarea comercială (colectarea de plante) și 
poluarea.

Există mai multe specii de animale ocrotite de 
lege, printre care se numără: cerbul carpatin, ursul 
carpatin, cocoșul de munte, râsul, zimbrul.

Pentru a proteja mediul, omul a creat rezervaţii 
naturale, unde plantele și animalele sunt ocrotite: 
Parcul Naţional Retezat, Rezervaţia de zimbri de la 
Haţeg etc.

Bujor-de-munte

Capre negre

Flori-de-colţ

Geografia în viața mea
 În fiecare an, pe 22 aprilie, se sărbătorește Ziua Pământului. Această zi a fost serbată 

pentru prima dată în 1970, în Statele Unite ale Americii, cu scopul de a crește interesul 
populaţiei faţă de protejarea mediului.

 Pe 5 iunie se sărbătorește Ziua Mondială a Mediului.

Aplică

a) Scrieţi pe caiet cele mai interesante cinci informaţii 
din text. Comparaţi cu ce au scris ceilalţi colegi.

b) Realizaţi o listă de acţiuni pe care copiii le pot face 
pentru protejarea mediului.
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Apele curgătoare
Ieri am fost la bunici. La marginea satului 
curge un pârâiaș. Tu știi de unde vine apa?

Amintește-ţi de circuitul apei în natură. 
Apa de ploaie pătrunde în pământ și iese 

la suprafaţă sub formă de izvoare.

izvor pârâu râu

Suprafaţa Pământului este străbătută de numeroase ape curgătoare:
–  izvoare: ape subterane care ies din pământ;
–  pâraie: ape curgătoare mici alimentate de izvoare și de precipitaţii;
–  râuri și fluvii: ape curgătoare mai mari care adună apele de pe suprafeţe întinse de 

pământ.
Cele mai multe ape curgă-

toare ale României  izvorăsc 
din munţi și se îndreaptă din 
centru către graniţe, ca spiţele 
unei roţi. Majoritatea râurilor  
se varsă în fluviul Dunărea. 

Cele mai mari râuri sunt:  
Tisa, Someș, Jiu, Mureș, Argeș, 
Olt, Dâmboviţa, Ialomiţa, 
Prahova, Prut și Siret. Pe hartă, 
apele se reprezintă cu albastru. 
Cursul unei ape se urmărește 
de la izvor către vărsare.

Mureș

CLUJ MUREȘ

HARGHITA

BRAȘOV
SIBIU

BISTRIŢA SUCEAVASĂLAJ

BIHOR

ARAD

TIMIȘ

HUNEDOARA

CARAȘSEVERIN

ALBA

Mureș

Mureș

Târgu Mureș
�

Reghin
�
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Râul Mureș

Află
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1. Citește de pe harta de mai jos numele râurilor repre-
zentate. Scrie-le pe caiet, grupându-le în funcţie de di-
recţia de curgere: sud, vest și est. De exemplu, râul Siret 
curge către sud, apoi spre est, unde se varsă în Dunăre.

2. Ce râu trece prin capitala României?  
Urmărește-i cursul pe hartă.

3. Lucrăm împreună: Formaţi grupe de câte 5 elevi. 
Fiecare grupă alege un râu și notează, urmărind  
pe hartă: forma de relief din care izvorăște; direcţia  
de curgere; formele de relief pe care le străbate. 

 Căutaţi și alte informaţii despre râul ales și prezen-
taţi-le colegilor. Râul Mureș

Harta României – apele curgătoare

Siret

Legenda

râu

port

Mangalia
Constanța

Tulcea
Sulina

Drobeta-
Turnu Severin

Brăila
Galați

Călărași
Oltenița

Giurgiu
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1. Ce forme de relief străbate Dunărea pe teritoriul României? Folosește harta de la pagina 45.
2. Identifică pe hartă orașele-porturi de pe Dunăre. Caută informaţii despre unul dintre porturi, 

la alegere, și prezintă-le colegilor. Cine a găsit cea mai interesantă informaţie?
3. Scrie pe foaie cuvintele care arată importanţa Dunării pentru oamenii din ţara noastră: 

transport de persoane, obţinerea de combustibili naturali, pescuit, obţinerea energiei electrice, 
extragerea sării, graniţă naturală, transport de mărfuri, materii prime, irigaţii*. Explică alegerile.

4. Realizează o fișă de portofoliu în care să scrii ţările și capitalele prin care trece Dunărea. 
Completează cu imagini și desene.

 Informează-te care este râul cel mai 
apropiat de localitatea ta. Identifică-l 
pe hartă. De unde izvorăște și unde se 
varsă?

Fluviul Dunărea este cea mai mare 
apă curgătoare din România. Izvorăște  
din Germania, traversează 10 ţări și 4 ca-
pitale europene, intră în ţara noastră în 
dreptul localităţii Baziaș și se varsă în Ma-
rea Neagră. La vărsare, Dunărea formează 
Delta Dunării, rezervaţie naturală unică 
în Europa (Rezervaţie a Biosferei). Aici se 
află cea mai nouă suprafaţă de uscat din 
Europa.

Defileul OltuluiCheile Bicazului

Fluviul Dunărea

Dunărea

Apele râurilor care străbat munţii pot 
forma chei și defileuri.

*irigaţie – udare, alimentare cu apă (făcută de obicei printr-un sistem de canale) a terenurilor cultivabile din regiunile secetoase.

Privește în jurul tău

Află

Aplică
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Lac cu nuferi

Apele stătătoare 

 Identifică pe harta de mai jos principalele lacuri.

 Care este lacul cel mai apropiat de localitatea ta?

Pe lângă ape curgătoare, pe teritoriul  
României întâlnim și ape stătătoare: bălţi, 
iazuri și lacuri.

Harta României – lacurile
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Tipuri de lacuri

lacuri de munte (Lacul Bucura) lacuri de munte (Lacul Bâlea) lacuri de câmpie (Lacul Snagov)

lacuri de munte (Lacul Sf. Ana) lacuri de munte (Lacul Roșu) lacuri de câmpie (Lacul Căldărușani)

lacuri sărate (Ocna Sibiului) lacuri artificiale (Lacul Vidraru) lacuri artificiale (Lacul Izvorul Muntelui)

		Realizează o fișă de portofoliu despre un lac ale cărui ape au proprietăţi terapeutice 
(prevenirea și tratarea unor boli).

Lacurile naturale s-au format prin acumularea apelor în adânciturile aflate la suprafaţa 
pământului.

Există și lacuri artificiale, create de oameni prin bararea cursurilor unor ape curgătoare.
Apele stătătoare constituie o mare bogăţie a României. Sunt folosite pentru diverse sco-

puri: obţinerea de energie electrică în hidrocentrale, irigaţii, creşterea peştelui, alimentarea 
cu apă a unor localităţi, agrement sau pentru tratarea unor boli.

Află

Aplică
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Aplică

 Ce reprezintă harta din 
imagine?

 Ce ţări se învecinează  
cu Marea Neagră?

 Ce porturi românești se află 
pe harta alăturată?

1. Informează-te și realizează o fișă de portofoliu despre originea numelui Mării Negre.

2. Lucrăm împreună: Amintiţi-vă ce vieţuitoare trăiesc în Marea Neagră. Realizaţi un colaj  
al clasei cu tema Marea Neagră în imagini. Folosiţi desene și fotografii.

Marea Neagră este o apă stătătoare de mare întindere, situată între continentele 
Europa și Asia. Are suprafaţa de aproape două ori mai mare decât a României.

În Marea Neagră trăiesc variate specii de animale marine. Lista peștilor conţine 198 
de specii, printre care: nisetru, cegă, păstrugă, morun, hamsie, scrumbie, șprot, macrou. 
Specific pentru zona Mării Negre este și delfinul, care trăiește de-a lungul coastei, 
preferând ape cu adâncimi medii și temperaturi de 10–20ºC. El este prezent tot timpul 
anului în apele teritoriale românești.

Marea Neagră este importantă pentru transportul mărfurilor și al persoanelor, 
exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale, pescuit și turism. Litoralul Mării 
Negre este o destinaţie turistică populară, datorită staţiunilor și plajelor primitoare.

Litoralul românesc Platformă petrolieră Cazinoul din Constanţa

Marea Neagră 
REP.

Legenda port
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Harta Mării Negre

Observă

Află
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Locuitorii României

Locuitorii de pe teritoriul unei ţări formează populaţia acelei ţări. Numărul de locu-
itori poate să crească sau să scadă de-a lungul anilor. Periodic, fiecare ţară efectuează 
recensământul* populaţiei. Cu ajutorul acestuia se stabilește numărul de locuitori la 
un moment dat. 

La recensământul populaţiei României din anul 2011 au fost înregistraţi aproximativ 
20 de milioane de locuitori. București, capitala României, are aproximativ două mili-
oane de locuitori. Majoritatea populaţiei este formată din români care trăiesc pe toată 
suprafaţa ţării. Alături de aceștia trăiesc maghiari, romi, germani și alte minorităţi naţi-
onale. Toţi locuitorii României au aceleași drepturi.

Densitatea populaţiei, adică numărul de locuitori de pe un kilometru pătrat, diferă 
în funcţie de condiţiile de climă și de relief. 

Există și români care trăiesc în afara graniţelor ţării.

Când am fost în excursie la București, mi s-a părut  
că e mare aglomeraţie, erau mulţi oameni pe străzi!

*recensământ – activitate administrativă care constă în numărătoarea populaţiei dintr-o ţară sau dintr-o regiune.

Pentru că Bucureștiul are mai mulţi locuitori  
decât orașul nostru. Dacă ai merge însă în satul  

bunicilor mei, ţi s-ar părea că la noi e aglomeraţie!

Află

 Informează-te despre reprezentanţi ai minorităţilor naţionale care trăiesc în localitatea ta.  

Tradiţii ale minorităţilor naţionale romă și maghiară

U
N

IT
AT

EA
 2

50



Harta României – densitatea populaţiei

Densitatea populației 
(locuitori/km2)
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Aplică

1.  Lucrăm în perechi:  Observă legenda și 
discută cu colegul tău despre densitatea po-
pulaţiei în diferite zone. Comparaţi cu harta 
fizică de la pagina 45. Ce observaţi?

2. Lucrăm împreună: Discutaţi, în clasă, frag-
mentul de lege alăturat.

3. Realizează o fișă de portofoliu cu tradiţii și 
obiceiuri ale românilor și ale unor minorităţi 
naţionale, la alegere. 

„România este patria comună (…) 
a tuturor cetățenilor săi, fără deo-
sebire de rasă, de naționalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie 
(…), de avere sau de origine socială.”

Art. 4, alineatul 2, 
Constituţia României

Geografia în viața mea
Ziua de 11 iulie a fost declarată Ziua Mondială a Populaţiei, de către Organizaţia 

Naţiunilor Unite, în anul 1987, an în care populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde  
de locuitori.
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Așezările omenești
Îmi place să merg la prietena mea, Ana. 

Locuiesc mulţi copii în casele din vecinătate.

Eu merg la un prieten într-un sat de munte.  
Cea mai apropiată casă este la 10 minute distanţă.

 Ce asemănări și deosebiri observaţi între localităţile din imagini?

Observă

A

C

E

B

D

F
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 Care dintre imaginile de la pagina 52 
seamănă cu localitatea ta? Este sat sau 
oraș?

 Caută informaţii despre numele localităţii 
tale. De unde provine? A avut localitatea 
și alte nume? Când a fost stabilit numele 
actual?

 Ce meserii au sau au avut adulţii din familia 
ta? Au practicat meseria în localitate sau  
în afara localităţii?

 Ce tradiţii sunt păstrate în familia ta?  
Dar în localitate?

 Realizează un desen în care să reprezinţi 
o zonă din localitatea ta care îţi place cel 
mai mult.

1. Localizează pe harta fizică cele mai mari orașe ale României. Ajută-te de legenda hărţii.

2. Informează-te despre meseriile pe care le-au avut oamenii din localitatea ta și care astăzi 
nu se mai practică. De ce au dispărut anumite ocupaţii? Realizează o fișă de portofoliu.

3. Invitaţi un adult de peste 60 de ani să vă povestească despre tradiţiile din copilăria lui. 
Ce asemănări și ce deosebiri aţi identificat?

Așezările omenești pot fi grupate în așezări rurale (sate) și așezări urbane (orașe), în 
funcţie de: întinderea teritoriului pe care se află situate; numărul de locuitori; ocupaţiile 
predominante ale locuitorilor; tipul construcţiilor și al utilităţilor (apă curentă, gaze, 
canalizare).

Satele sunt localităţi cu număr mic de locuitori. Aceștia lucrează mai ales în agricultură, 
ocupându-se de cultivarea plantelor și creșterea animalelor. 

Orașul reprezintă o așezare cu un număr mai mare de locuitori, mai multe construcţii, 
utilităţi, instituţii publice, iar ocupaţiile locuitorilor sunt diverse. 

Satele și orașele sunt răspândite pe toate treptele de relief.

Află

Privește în jurul tău

Aplică

Mecanic auto

Tâmplar
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Geografia în viața mea
 Multe sate românești sunt renu-

mite pentru activităţile și meș-
teșugurile păstrate până astăzi: 
olărit, ţesut la război, creșterea 
oilor, sculptură în lemn. 

 Localitatea Săpânţa este vestită 
pentru  Cimitirul Vesel. 

 Unele orașe sunt foarte vechi și au 
astăzi alte denumiri. De exemplu: 
Constanţa (Tomis), Mangalia  
(Histria), Alba Iulia (Apulum), 
Cluj-Napoca (Napoca).

 În orașul Târgu Jiu sunt lucrări 
ale celebrului sculptor român 
Constantin Brâncuși. 

Poartă maramureșeană

Ceramică de Horezu

Covor oltenescColoana fără sfârșit – Târgu Jiu Cimitirul Vesel – Săpânţa
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Activitățile economice  
Resurse și activități industriale 

 În regiunea ta, ce resurse naturale există?

Observă imaginile și amintește-ţi  
ce ai învăţat despre resursele naturale.

Resursele naturale se găsesc fie în scoarţa pământului, 
fie la suprafaţa acesteia. Resursele, numite și materii prime, 
sunt exploatate și prelucrate, apoi sunt transformate prin ac-
tivităţile industriale. 

În funcţie de materiile prime utilizate și de produsele 
obţi nute, ramurile industriale se împart în diferite grupe:

– industria extractivă (extragerea resurselor din subsol); 
– industria energetică (obţinerea energiei electrice);
– industria metalurgică (prelucrarea metalelor);
– industria constructoare de mașini;  
– industria chimică (obţinerea de mase plastice,  

        medicamente și vopsele);
– industria materialelor de construcţii;
– industria lemnului;
–  industria textilă (producerea de stofe, pânzeturi,  

tricotaje, confecţii etc.); 
– industria alimentară.
Există și activităţi industriale prin care se produc materii 

prime pentru alte industrii. De exemplu, din minereu de fier 
se obţine oţelul (industria metalurgică), care este materie 
primă pentru industria constructoare de mașini, industria 
materialelor de construcţie etc.

minereu

sonde petroliere

uzină de autoturisme

fabrică de confecţii

apăcristale de sarecalcarlemn

Află
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 Cum se ajunge de la materia primă la produsul finit?

Geografia în viața mea 

 Multe dintre produsele obţinute prin activităţile indus-
triale se aruncă după folosire. Unele dintre acestea pot 
fi refolosite: hârtia, plasticul, sticla, metalele, bateriile, 
materialele textile. Pentru reciclarea materialelor, se fo-
losește colectarea selectivă a deșeurilor, în containere 
care au culori diferite.

1.  Lucrăm împreună: Alegeţi unul dintre pro-
dusele alăturate și informaţi-vă despre „dru mul” 
parcurs de acesta de la materie primă la produs 
finit. Realizaţi o fișă de portofoliu.

2.  Ce activităţi industriale se desfășoară în localitatea ta sau în împrejurimi? Există vreo legătură 
între resursele naturale din regiunea ta și activităţile industriale? Explică.

bușteni

floarea-soarelui

cherestea

seminţe

produse din lemn

ulei

Observă

Aplică
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Ce plante se cultivă în regiunea ta? Există vreo legătură între 
treptele de relief și plantele cultivate? Explică răspunsul dat.

Principalele produse agricole  

Agricultura este activitatea economică care se ocupă de cultivarea plantelor și de creș-
terea animalelor. În ţara noastră, agricultura se practică din cele mai vechi timpuri. 

Terenurile agricole sunt o resursă foarte valoroasă pentru România. 
Pe terenurile arabile din zonele de câmpie și de podiș se cultivă cereale, floarea-soarelui, 

sfeclă de zahăr, cartofi etc. În zonele de deal se cultivă, mai ales, pomi fructiferi și viţă-de-vie. 
Pășunile din zonele de deal și de munte sunt folosite la creșterea animalelor.
Produsele agricole pot fi hrană pentru oameni și animale, dar și materie primă pentru 

activităţile industriale.
Anumite plante pot fi folosite doar dacă sunt prelucrate, ca materii prime, în industrie.  

De aceea, se numesc plante industriale sau tehnice.

Harta utilizării terenurilor
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Află
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AGRICULTURA

Cultivarea plantelor Creșterea animalelor

  Cereale (grâu, porumb, secară, orez, orz, ovăz etc.)
  Plante industriale (floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,  

in, cânepă, rapiţă, tutun, hamei, soia)
  Legume (ardei, morcovi, varză, castraveţi, ceapă, 

cartofi)
  Pomi fructiferi (meri, peri, pruni, cireși etc.)
  Viţă-de-vie

  Bovine
  Ovine
  Porcine
  Păsări (avicultură)
  Creșterea albinelor (apicultură)

1.  Pornind de la tabelul de mai sus, realizează o schemă a celor două tipuri de activităţi agricole. 
Folosește desene și imagini decupate.

2.  Lucrăm în perechi: Discută cu colegul tău despre plantele cultivate în diferite zone ale ţării. 
Ajutaţi-vă de legenda hărţii de la pagina 57. 

3.  Lucrăm împreună: Pornind de la plante sau de la animale, scrieţi cât mai multe relaţii, 
ca în exemplele date: vacă – lapte – smântână; grâu – făină – pâine.

4.  Caută informaţii despre activităţile agricole practicate de strămoșii noștri, dacii. Realizează 
o fișă de portofoliu.

Observă

Aplică

livadă de meri podgorie fermă de vaci lan de grâu

Geografia în viața mea
	În ţara noastră există zone renumite pentru cultivarea anumitor plante: Voinești pentru 

soiul de măr Frumosul de Voinești, Dăbuleni pentru pepeni, Lunguleţu pentru cartofi etc.

	Porcul de Mangaliţa, Bălţata româ nească, Ţurcana sunt specii românești de animale.

	Vinurile produse în podgoriile româ nești de la Cotnari, Odobești, Murfatlar, Târnave etc. 
sunt renumite în întreaga lume.

 Mărginimea Sibiului este o zonă re numită pentru creșterea oilor și pentru preparatele 
specifice: telemea de oaie, brânză de burduf, caș etc.
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Căile de comunicație  
Am citit că în orașul Timișoara a fost asfaltată prima 
stradă din România, la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Foarte interesant! Eu am aflat că prima cale ferată din ţara 
noastră a fost deschisă în anul 1854, între orașele Oraviţa 

și Baziaș, fiind destinată transportului de cărbune.

 Cum ajungi în localităţile învecinate sau în alte localităţi din ţară? 

 Cum ajung mărfurile la magazinele din localitatea ta?

 Cum comunici cu persoanele cunoscute, aflate în alte localităţi din România sau în altă ţară?

Căile de comunicaţie sunt modalităţi de deplasare a oame-
nilor, a mărfurilor și a informaţiilor, cu ajutorul mijloacelor de 
deplasare și de transmitere a datelor.

Principalele căi de comunicaţie sunt:
–  căi de transport pentru persoane și marfă: terestre, navale, 

aeriene;
–  conducte (prin care se transportă petrol, gaze naturale, apă);
–  linii de înaltă tensiune (prin care se transportă curentul electric);
–  poștă și telecomunicaţii (telefonie, radio, televiziune, fax, 

internet, sateliţi);
– telecabină, telescaun, telegondolă.

autostradă telecabină navă fluvială

releu de telecomunicaţii

Află

Privește în jurul tău
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Transportul terestru se realizează pe șosele (rutier) sau pe calea ferată (feroviar). 
Drumurile sunt cele mai vechi căi de transport. Din București pornesc principalele 
drumuri către toate zonele ţării.

Transportul naval se realizează pe fluviul Dunărea, pe canalul Dunăre–Marea Neagră 
(fluvial) și pe Marea Neagră (maritim).

Cel mai mare aeroport al ţării este Henri Coandă, din București.
Căile de comunicaţie permit accesul oamenilor pentru a cunoaște frumuseţile și 

bogăţiile naturale sau obiectivele create de om, în zone din ţară sau din străinătate. 
România are foarte multe obiective care atrag turiștii din ţară și din străinătate.

1.  Localizează, pe hartă, ae ro porturile și porturile de la Dunăre și Marea Nea gră.

Harta căilor de transport
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Află

Aplică
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3.  Lucrăm în perechi: Un elev alege două orașe de pe hartă și solicită colegului să găsească 
modalităţi de a ajunge dintr-un oraș în altul (direcţii de deplasare și mijloace de transport). 
Schimbaţi rolurile. Folosiţi o hartă dintr-un atlas geografic.

2.  Notează, pe caiet, calea de transport corespunzătoare pentru fiecare mijloc de transport dat:

Internetul este o rețea informatică 
mondială între computere conectate 
la diferite rețele locale, care pune la 
dispoziția utilizatorilor numeroase 
servicii și produse. În zilele noas-
tre, internetul este folosit în dife-
rite scopuri: informare, comunicare 
la distanță, transfer de documente, 
rezervarea locurilor la hotel/avion 
sau bilete la spectacole, cumpără-
turi. Tot pe internet putem afla cele 
mai noi știri, putem descărca jocuri 
și asculta muzică, putem citi ziare, 
reviste, cărți, enciclopedii on-line.

4.  Citește cu atenţie textul alăturat și explică  
avantajele utilizării internetului.  
a) Tu cu ce scop utilizezi internetul?   
b)  Este internetul o resursă pentru învăţare?  

Explică.

5.  Realizează o fișă de portofoliu despre rolul  
telecomunicaţiilor (telefonie, televiziune, ra dio)  
în viaţa oamenilor.

6.  Lucrăm împreună: Formaţi grupe, informa- 
 ţi-vă și scrieţi un text, cu titlul Aventurile telefo-
nului, în care să prezentaţi, pe scurt, evoluţia 
acestui mijloc de comunicare. Completaţi cu 
desene.

7.  Scrie un text despre una dintre excursiile la 
care ai participat. Te poţi ajuta și de întrebările:  
 Unde ai fost?  
 Cu cine?  
 Cu ce mijloc de transport te-ai deplasat?  
 Prin ce localităţi ai trecut?  
 Ce ai vizitat?  
 Ce ţi-a plăcut? De ce?  
 În ce locuri ai vrea să te întorci? De ce?

8.  Realizează o listă cu locuri din România pe care 
ai vrea să le vizitezi. Explică alegerea pentru fie-
care caz. Prezintă colegilor alegerile tale.

Staţiunea Olimp, litoralul Mării Negre
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Mănăstirea SuceviţaSalina TurdaCastelul Peleș

Transalpina

Transfăgărășanul Crucea de pe Vârful Caraiman

Mocăniţa Oraviţa–Anina

Geografia în viața mea 

Pentru siguranţa ta, atunci când accesezi internetul, este bine să ţii seama de următoarele:

 nu spune nimănui adresa ta, numărul de telefon, școala în care înveţi sau alte date perso-
nale despre tine și despre familia ta; 

 fii politicos; nu interacţiona cu persoane pe care nu le cunoști; discută cu un adult, în care 
ai încredere, despre situaţii care te-au speriat sau pe care nu le-ai înţeles; 

 nu tot ceea ce vezi sau citești este adevărat sau potrivit vârstei tale.

9.  Lucrăm în grup: Formaţi grupuri de 4 elevi. Informaţi-vă despre locuri sau construcţii 
spectaculoase din ţara noastră. Alegeţi un loc, o construcţie, o curiozitate etc. Vă puteţi 
ajuta și de imaginile de mai jos. Realizaţi un afiș în care să prezentaţi informaţii despre 
obiectivul ales și modalităţi de transport din localitatea voastră până acolo. Prezentaţi 
colegilor afișul. Realizaţi o expoziţie.
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RECAPITULARE

2. Alege un produs și informează-te din ce se fabrică și cum se obţine. Pentru produsul ales, 
completează o schemă asemănătoare cu cea de mai jos și realizează o fișă de portofoliu.

3. Crezi că există o legătură între transport și activităţile agricole sau industriale? Explică.

Materii 

prime

Prelucrare 

industrială
Produse

Activităţi 

agricole

Activităţi 

industriale

1 2 3 4

A

B

C

N

V E

S

1. Harta cu pătrate
Un elev numește un pă-
trat, de exemplu (B, 2), iar 
ceilalţi identifică în acel 
pătrat o informaţie de pe 
hartă: numele unei ape, al 
unei localităţi, al unei for-
me de relief etc.

PORTOFOLIU:
Verificaţi piesele din portofoliu realizate în 
această unitate de învăţare. Pentru aceasta, 
fiecare elev va avea în vedere:

	să aibă toate piesele propuse pe parcursul  
 unităţii;

	să fie respectată cerinţa în fiecare caz;

	să completeze/să îmbunătăţească filele  
 de portofoliu, dacă este cazul.

PROIECT:
Prezentaţi produsele lucrate în proiectul 
unităţii de învăţare. Discutaţi despre realizarea 
proiectului, ajutându-vă și de următoarele în-
trebări:
 Au fost respectate toate cerinţele?
	Ce ţi-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
	Ce a fost dificil de realizat?

	Ce ai fi putut să faci diferit?
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E ALUARE

  Completează, pe caiet, enunţurile următoare:

Prin activităţile industriale, ... sunt transformate în ....

Agricultura este activitatea economică de  ... și ....

Căile de comunicaţie sunt modalităţi de deplasare a ..., a ... și a ....

 Scrie pe caiet:

a) numele a trei plante cultivate la câmpie, în ţara noastră;
b) numele a trei categorii de animale crescute în ţara noastră;
c) numele a trei căi de transport pentru oameni și mărfuri.

  Scrie cel puţin șase informaţii pe care le găsești pe harta dată.
De exemplu: Constanţa este o localitate la malul Mării Negre.

N

V E
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Verifică și evaluează!
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 2 cuvinte corecte 3–4 cuvinte corecte 5–7 cuvinte corecte
2. 3 nume corecte 4–7 nume corecte 8–9 nume corecte
3. 2 informaţii corecte 3–4 informaţii corecte 5–6 informaţii corecte

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 104) pentru activitatea din 
această unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.
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ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

Competenţe spec ifice:  1.1;  1.2;  1.3;  2.3;  3.1;  3.2;  3.3;  3.4;  4.1;  4.2;  4.3.

� Lucraţi în grupe de 4-5 elevi.

� Realizaţi albumul unei 
călătorii care porneşte din 
Munţii Carpaţi, trece printr-o 
zonă de deal sau de podiş, 
apoi prin Câmpia Română 
şi ajunge în Delta Dunării. 
Stabiliţi câte un popas în 
fiecare formă de relief și 
descrieţi locurile alese. 
Folosiţi texte, desene și 
imagini decupate din ziare/
reviste.

� Utilizaţi atât hărţile, 
informaţiile prezentate 
în lecţiile acestei unităţi 
de învăţare, cât şi atlasul 
geografic împreună cu 
alte surse de informare/
documentare.

� Invitaţi colegii să răsfoiască 
albumul vostru și răspundeţi 
la întrebări, dacă este cazul.

ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

ELEMENTE DE GEOGRAFIE 
REGIONALĂ

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ  
A ROMÂNIEI

CONŢINUTURI:
MARILE UNITĂŢI GEOGRAFICE ALE ROMÂNIEI
� Carpaţii
� Dealurile şi podişurile
� Câmpiile
� Delta Dunării

CARACTERISTICI GEOGRAFICE ALE REGIUNII  
ÎN CARE ESTE SITUAT ORIZONTUL LOCAL

PROIECT
DE LA MUNTE  
PÂNĂN DELTA DUNĂRII
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Munții Carpați 
Am fost în excursie la munte  

și am urcat la crucea de pe Vârful Caraiman.

Hai să aflăm împreună mai multe 
despre munţii din România!

Munţii Carpaţi fac parte dintr-un mare lanţ muntos, care se întinde pe teritoriul mai 
multor state europene. Sunt consideraţi munţi tineri și au înălţime medie faţă de alţi 
munţi din Europa, cele mai înalte vârfuri depășind cu puţin 2500 m.

O parte a munţilor din ţara noastră s-au format prin încreţirea și înălţarea straturilor de 
pământ, altă parte a luat naștere prin erupţia unor vulcani. Aceștia din urmă se numesc 
munţi vulcanici.

În ţara noastră, Munţii Carpaţi constituie cea mai înaltă treaptă de relief. Ei formează 
un arc în jurul Depresiunii Colinare a Transilvaniei și sunt împărţiţi în trei grupe: Carpaţii 
Orientali, Carpaţii Meridionali și Carpaţii Occidentali.

Formarea munţilor vulcanici

Formarea munţilor prin încreţire

Coloanele de bazalt de la Racoș, Carpaţii Meridionali

Află
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Munţii Carpaţi

Geografia în viața mea 

	La data de 26 septembrie se aniversează Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi. Această ani-
versare a fost stabilită pentru a atrage atenţia asupra importanţei utilizării responsabile 
a resurselor şi a protejării biodiversităţii.

1. Observă harta. Stabileşte aşezarea fiecărei ramuri a Carpaţilor în funcţie de Depresiunea  
Colinară a Transilvaniei.

2. De unde crezi că vine numele celor trei ramuri ale Munţilor Carpaţi? Explică.
3. Observă harta şi numeşte râuri care izvorăsc din Munţii Carpaţi.

4. Lucrăm împreună:
 a) Localizaţi, pe harta fizică a României, localitatea în care locuiţi. Care sunt cei mai apropiaţi 

munţi?
 b) Determinaţi  aşezarea localităţii voastre faţă de ramurile Carpaţilor.
 Exemplu: Oraşul Oradea este situat la nord-vest de Carpaţii Occidentali.

Aplică

Tisa

O
lt

Siret Prut

Olt

Legenda
graniță

munte
deal/podiș
câmpie
râu

DEPRESIUNEA 
COLINARĂ A 

TRANSILVANIEI

N

V E

S

Bistriţa

Jiu

Timiș

Crișul Alb

Crișul Negru
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Carpaţii Orientali Observă

Masivul Ceahlău

Munţii Hășmașu Mare 

N
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Carpaţii Orientali 

Carpaţii Orientali sunt situaţi 
în partea de est a Depresiunii Co-
linare a Transilvaniei. Se întind de 
la graniţa de nord a ţării până la 
valea râului Prahova.

În Carpaţii Orientali se află cel 
mai lung lanţ de munţi vulcanici 
din ţara noastră și din Europa. 
Aceştia sunt situaţi în partea de 
vest, spre Depresiunea Colinară 
a Transilvaniei. Traversarea munţi-
lor se face de-a lungul văilor, prin 
trecători sau peste culmi, prin 
pasuri.

1. Numeşte, de pe hartă, munţi şi de-
presiuni din Carpaţii Orientali.

2. Stabileşte localizarea unor culmi 
şi masive muntoase faţă de altele.

 Exemplu: Munţii Maramureşului se 
află în partea de nord faţă de Munţii 
Călimani.

3. Scrie un text cu titlul Călătorie pe 
hartă, folosind harta dată, în care să 
utilizezi cel puţin şase denumiri ge-
ografice din Carpaţii Orientali.

Aplică

 Din Munţii Hășmașu Mare izvo-
răsc râurile Olt și Mureș.

 Muntele Ceahlău, „piatra nestema-
tă a Moldovei” (Dimitrie Cante-
mir), impresionează prin forma sa,  
cu vârfuri golaşe, ca nişte turnuri.

Află
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Carpaţii Meridionali
Observă

N

Carpaţii Meridionali

Carpaţii Meridionali sunt aşezaţi la sud de Depresiunea Colinară a Transilvaniei și se 
întind de la valea râului Prahova până la văile râurilor Timiș și Cerna. 

Această ramură a Carpaţilor este alcătuită din patru grupe: Munţii Bucegi, Munţii Făgă-
raș, Munţii Parâng, Munţii Retezat-Godeanu. Carpaţii Meridionali au numeroase resurse 
ale solului și ale subsolului: păduri, pășuni, ape minerale, cărbuni și roci de construcţie.

Sunt cei mai înalţi munţi din România, având vârfuri ce depășesc 2500 m. Cel mai înalt 
vârf este Moldoveanu, în Munţii Făgăraș, 2544 m.

Aplică

Carpaţii Meridionali
Află

1. Descoperă, pe hartă, râurile care împart  
Carpaţii Meridionali în cele patru grupe.

2. Numeşte, de pe hartă, munţi şi depresiuni din 
Carpaţii Meridionali.

3. Identifică pe hartă două pasuri care leagă 
Munţii Făgăraş de Munţii Parâng. 

4. Realizează o fişă de portofoliu cu informaţii 
despre una dintre grupele Carpaţilor Meridi-
onali.

Munţii Bucegi

Munţii Retezat
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Carpaţii Occidentali

N
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S

Observă
Carpaţii Occidentali sunt si-

tuaţi la vest de Depresiunea Co-
linară a Transilvaniei şi reprezintă 
ramura cu munţii cei mai joşi.

Se întind între valea Dunării, în 
sud, şi valea râului Barcău, la nord.

Carpaţii Occidentali sunt al-
cătuiţi din trei grupe: Munţii Ba-
natului, Munţii Poiana Ruscă şi 
Munţii Apuseni.

În Carpaţii Occidentali se gă-
sesc importante zăcăminte de 
cărbuni, minereuri de fier şi ne-
feroase (cupru, plumb, zinc, bau-
xită, aur şi argint). Exploatarea ză-
cămintelor de aur se face încă din 
vremea dacilor.

Află

1. Identifică pe hartă grupele care 
alcătuiesc Carpaţii Occidentali. 
Observă așezarea fiecărei grupe: 
Munţii Banatului – între fluviul 
Dunărea și râul Timiș; Munţii 
Poiana Ruscă – între râurile Timiș 
și Mureș; Munţii Apuseni – între 
râurile Mureș și Barcău.

 Numește munţii care aparţin 
fiecărei grupe.

Aplică

2. Descoperă pe hartă cele mai importante pasuri din Carpaţii Occidentali.
3. Lucrăm împreună: Ștafeta întrebărilor: Un elev formulează o cerinţă şi numeşte un alt 

elev să răspundă şi să arate pe hartă. Cel care a răspuns formulează o altă cerinţă şi ştafeta 
continuă.

 Exemplu: Ce depresiune se află în partea de nord a Munţilor Zarand? Ce râu curge în partea de 
nord a Muntelui Mare?
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Sfinxul din Munţii Bucegi

Peștera Ponorului Peștera Scărișoara 

Defileul Porţile de Fier

Cheile Turzii

Stâncile Babele

5. Realizează o fișă de portofoliu. Rezolvă una dintre cerinţele de mai jos, la alegere.

a) Realizează un album cu imagini şi informaţii reprezentative care să ilustreze obiective turis-
tice din Carpaţii Orientali, din Carpaţii Meridionali şi din Carpaţii Occidentali.

b) Documentează-te şi află informaţii despre Parcurile Naţionale existente la noi în ţară, des-
pre cascade, despre plante şi animale ocrotite de lege aflate în Munţii Carpaţi, curiozităţi 
geografice şi legende despre Munţii Carpaţi. Prezintă-le colegilor tăi.

4.  Observă hărţile de la paginile 68, 69 şi 70 şi descoperă asemănări şi deosebiri între cele trei 
ramuri ale Munţilor Carpaţi, ţinând seama de aşezare, înălţimi, modul de formare, resurse 
existente etc. Scrie-le, într-un tabel, pe caietul tău.

Asemănări Deosebiri

Din Munţii Carpaţi izvorăsc aproape toate apele curgătoare din România. În calcare, 
apele au săpat văi înguste şi adânci, numite chei, iar în subteran s-au format peşteri. Peş-
tera Scărişoara din Munţii Bihor adăposteşte cel mai mare gheţar subteran din România, 
cu o vechime de mii de ani.
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Dealurile și podișurile

 Subcarpaţii se află la 
exteriorul munţilor pe 
care îi înconjoară și se 
întind de la valea râului 
Moldova până la valea 
râului Motru. S-au for-
mat prin încreţirea stra-
turilor pământului, ca 
și munţii, dar sunt mai 
scunzi decât aceștia. 
Se împart în trei grupe: 
Subcarpaţii Moldovei, 
Subcarpaţii de Curbură 
și Subcarpaţii Getici.

 Dealurile de Vest sunt 
situate în partea de vest a Occidentalilor, au culmi domoale și înălţimi medii de 200–400 m.

 Podișul Moldovei, cel mai întins dintre podișurile ţării, este alcătuit din argilă, nisipuri  
și pietrișuri, solul fiind favorabil practicării agriculturii.

 Podișul Dobrogei, cel mai vechi podiș din ţară, este alcătuit din munţi vechi, tociţi, în par-
tea de nord și în centru, iar în sud are aspect de câmpie.

 Podișul Getic este situat în partea de sud a Subcarpaţilor Getici, fiind alcătuit din nisipuri,  
pietrișuri și argile aduse de râurile din Carpaţi.

Hai să coborâm de la munte către 
treptele mai joase de relief!

Ne mutăm pe hartă către culoarea 
galbenă? Sunt dealuri și podișuri, 

îmi amintesc!

N
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Dealurile și podișurile formează împreună o treaptă mijlocie de relief, cu înălţimi 
cuprinse între 300 m și 1000 m și aspect ondulat sau ușor înclinat. 

Rocile care alcătuiesc dealurile și podișurile sunt mai moi decât cele din regiunile 
montane, dar mai tari decât cele de la câmpie.

Află

Observă
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1. Citește informaţiile din tabel și realizează o schemă a resurselor și a culturilor unităţilor de 
relief menţionate.

Forma 
de relief

Subcarpaţii Dealurile de Vest Podișul Getic
Podișul 

Moldovei
Podișul  

Dobrogei

Resurse păduri, pășuni, livezi, vii, 
cărbuni, petrol, gaze na-
turale, ape minerale, sare

livezi, vii, ape ter-
male, cărbuni 

terenuri agri-
cole, cărbuni, 
petrol, gaze 

păduri, 
terenuri 
agricole

livezi, vii, tere-
nuri agricole, 
granit

2. Amintește-ţi ce ai învăţat despre activităţile economice. Ce activităţi crezi că se desfășoară 
la deal și la podiș? Explică.

Vulcanii NoroioșiSlănic Prahova

 În Subcarpaţii de Curbură se află 
Vulcanii Noroioşi, un fenomen 
unic în Europa.

 Podul Natural de la Ponoare, din   
Podişul Mehedinţi, este unul dintre 
cele trei poduri naturale din lume, 
singurul pe care se poate circula cu 
maşina. Este format din piatră ma-
sivă şi a rezultat în urma prăbuşirii 
tavanului unei peşteri.

 Munţii Măcinului, situaţi în partea 
de nord a Podişului Dobrogei, sunt 
cei mai vechi munţi din ţara noas-
tră, fără legătură cu Munţii Carpaţi.

 În localitatea Slănic Prahova, situ-
ată în Subcarpaţii de Curbură, se 
găseşte un zăcământ de sare care 
se exploatează de peste trei sute 
de ani.

Aplică

Podgorie în Podișul Târnavelor Câmpia Transilvaniei

Munţii Măcinului

Podul Natural de la Ponoare
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Depresiunea Colinară a Transilvaniei

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, situată în partea centrală a ţării, în interiorul 
arcului carpatic, este formată din două zone cu aspect diferit: o zonă de margine, cu dealuri 
mai înalte şi  depresiuni submontane, şi o zonă centrală, cu aspect de podiș.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei este o zonă bogată în resurse ale solului şi ale subso-
lului: terenuri agricole, păduri, păşuni, ape minerale, sare, gaz metan, piatră de construcţie.

Află

1. Descoperă, pe harta Depresiunii Coli-
nare a Transilvaniei, râurile care o stră-
bat și orașele importante.

2. Localizează orașele, în funcţie de for-
mele de relief. 

 Exemplu: Orașul Cluj-Napoca se află în 
partea de sud a Podișului Someșan și în 
partea de vest a Câmpiei Transilvaniei.

3. Scrie un text, de 5-7 enunţuri, despre 
Depresiunea Colinară a Transilvaniei, în 
care să folosești și cuvintele: relief, măr-
ginită, străbătută, resurse, interior.

Aplică

Geografia în viața mea 

 Gazele naturale reprezintă o sursă de energie epuizabilă. Oamenii pot reduce consumul  
de gaze naturale din perioada rece a anului prin izolarea ferestrelor, pentru a preveni pier-
derea de căldură, prin oprirea sursei de căldură, atunci când se aerisesc camerele, sau prin 
evitarea acoperirii surselor de căldură cu perdele, draperii și alte obiecte.

Depresiunea Colinară a Transilvaniei

Depresiunea Colinară 
a Transilvaniei
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Câmpiile
Am ajuns pe hartă la culoarea verde.  

Este culoarea mea preferată!

Este culoarea convenţională pentru  
câmpii. Să aflăm lucruri interesante  

despre principalele câmpii ale României!

Dropia Bărăganului 

Lan de grâu

Câmpia Română 

Câmpia 
Vlăsiei

Câmpia 
Buzău-Siret
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Câmpiile sunt cele mai netede și mai joase forme de 
relief, cu înălţimi cuprinse între 0 și 300 de metri. La câmpie 
sunt soluri fertile, de aceea întâlnim zone întinse cultivate cu 
diferite plante. De asemenea, câmpiile sunt cele mai populate 
forme de relief. Câmpiile din ţara noastră sunt: Câmpia Română 
și Câmpia de Vest.

Câmpia Română se află în partea de sud a ţării și se întinde 
de-a lungul Dunării. Este străbătută de râurile care se varsă 
în Dunăre. În partea de est a Câmpiei Române se află Câmpia 
Bărăganului, vestită pentru recoltele bogate de cereale. Din 
subsolul Câmpiei Române se extrag petrol și gaze naturale.

Află
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Câmpia de Vest este situată în partea de vest a ţării, la exteriorul Dealurilor de Vest. 
Constituie una dintre cele mai importante zone agricole ale ţării. Este străbătută, de la est 
la vest, de numeroase râuri.

În subsolul Câmpiei de Vest se află zăcăminte de petrol, gaze naturale și ape termale.

Află

Băile Felix
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Observă

1. Identifică, pe hărţile de la paginile 75 şi 
76, unele dintre diviziunile care formea-
ză Câmpia Română, respectiv Câmpia 
de Vest.

2. Scrie, pe caiet, numele râurilor care 
străbat cele două câmpii şi direcţia de 
curgere a fiecăruia.

3. Citeşte textul următor. Scrie, pe ca-
iet, numele cerealelor întâlnite în text 
şi motivul pentru care recoltele ar 
 putea fi afectate.

 Floarea-soarelui şi porumbul sunt deja 
afectate, mai mult decât orzul şi grâul, 
şi dacă nu vin ploi, în cel mai scurt timp, 
recoltele vor fi înjumătăţite.

4. Lucrăm în perechi:  Găsiţi două asemă-
nări şi două deosebiri între Câmpia Ro-
mână şi Câmpia de Vest.

5. Realizează o fişă de portofoliu cu in-
formaţii despre culturile agricole din 
Câmpia Română sau Câmpia de Vest, la 
alegere.

Aplică

  În Câmpia de Vest, se află staţiunea Băile 
Felix, cu ape termale de peste 40 de grade.

  Lacul termal Peţea este renumit pentru o 
specie unică de nufăr, care a fost declarat 
monument al naturii în anul 1931.
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Delta Dunării
Știi care este cea mai tânără 

formă de relief a ţării?

Știu, am fost acolo în excursie cu colegii mei. 
Mi-a plăcut foarte mult în Delta Dunării.

N

V E

S Delta Dunării este cea mai tânără 
formă de relief a ţării noastre. A luat 
naștere la vărsarea fluviului Dunărea 
în Marea Neagră. Dunărea își împarte 
apele în trei braţe, prin care se varsă în 
Marea Neagră. 

Braţele Dunării aduc mari cantităţi 
de nisip și mâl, numite aluviuni, care se 
depun, formând cea mai joasă unitate 
de relief a ţării noastre. Cea mai mare 
parte a suprafeţei Deltei Dunării este 
formată din ape. Acolo unde aluviunile 
depășesc nivelul apei, întâlnim zone de 
uscat numite grinduri. 

În Delta Dunării trăiesc numeroase 
specii de plante și animale.

Află

Observă

1. Identifică, pe hartă, și scrie, pe caiet, numele 
celor trei braţe ale Dunării care formează delta.

2. Stabilește, cu ajutorul hărţii, așezarea orașului 
Tulcea faţă de orașele Sulina și Sfântul Gheor-
ghe, unde Dunărea se varsă în Marea Neagră.

3. Care dintre braţele Dunării formează graniţa 
naturală cu Ucraina?

4. Identifică, pe hartă, și scrie, pe caiet, numele 
unor grinduri din Delta Dunării. Delta Dunării

Aplică

Delta Dunării
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5.  Lucrăm în perechi: Informaţi-vă și completaţi, pe caiet, schema de mai jos, cu alte exemple 
din vegetaţia și flora Deltei Dunării.

6.  Caută informaţii despre o localitate din Delta Dunării și realizează o fișă de portofoliu.  
Folosește texte și desene/imagini.

Delta Dunării

FaunăVegetaţie

mamifere pești păsăristuf nuferi sălcii

pelicanisalcie

nuferi cormoranicormoranicormoranicormorani

cal sălbatic

Geografia în viața mea 

	 Delta Dunării a intrat în patrimoniul universal al UNESCO, din anul 1993, fiind declarată 
Rezervaţie a Biosferei.

		Din anul 2008, data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării.

		Delta Dunării este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.
		Cea mai mare deltă din Europa este cea a fluviului Volga (Federaţia Rusă), iar cea mai mare 

deltă din lume este cea a fluviului Gange (India).
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Caracteristici geografice ale regiunii  
în care este situat orizontul local

Am aflat că cea mai înaltă cascadă din România 
este Cascada Cailor din Maramureș.

Am auzit despre această regiune cu peisaje minunate și tradiţii 
bine păstrate! Haide să descoperim cum se face o prezentare  

a unei regiuni, referindu-ne la acest ţinut de poveste.

Casă tradiţională din Maramureș Cascada Cailor 
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Maramureș
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Maramureș
1. Poziţia geografică și limitele: 
 Este o regiune geografică și etno-culturală  

situată în nordul României. În partea de 
nord, se întinde până la graniţa cu Ucraina, 
la vest, sud și est este limitată de munţi din 
Carpaţii Orientali.

2. Caracteristici naturale:
 Relieful: Regiunea este alcătuită din De-

presiunea Maramureșului, aflată pe cursul 
superior al văii Tisei, și din versanţii munţi-
lor care o înconjoară: Munţii Oașului, Gutâi, 
Ţibleș și Rodnei, spre vest și sud, și Munţii 
Maramureșului, la est și nord. Munţii ocupă 
mai mult de jumătate din suprafaţa regiu-
nii, unele înălţimi depășind 2000 de metri. 
În acești munţi se găsesc peșteri, chei, lacuri 
și formaţiuni geologice, dintre care unele 
protejate, de exemplu, Creasta Cocoșului 
din Munţii Gutâi.

 Clima: Se caracterizează prin temperaturi 
moderate și precipitaţii bogate, printre cele 
mai ridicate din România.

 Apele: Râul Tisa și apele care se varsă în el 
(Iza, Vișeu).

 În Depresiunea Maramureșului sunt lacuri 
cu apă sărată, de exemplu, Ocna Șugatag.

 Vegetaţia: Munţii sunt acoperiţi cu păduri 
de stejar, fag și molid. La înălţimi de peste 
2000 de metri, întâlnim pășuni alpine. Exis-
tă și specii de plante rare: tisa, zada (laricele), 
zâmbrul, floarea-de-colţ și laleaua pestriţă.

 Fauna: În aceste locuri trăiesc căprioare, 
cerbi, urși, lupi, vulpi, mistreţi și specii pro-
tejate sau pe cale de dispariţie: râsul, capra 
neagră, cocoșul de munte, vulturul auriu. 
În râurile Maramureșului trăiește lostriţa,  
o specie rară de somon.

 Solurile: Solurile au fertilitate medie și 
sunt reprezentate de cele brun-roșcate și 
brun-acide.

Creasta Cocoșului din Munţii Gutâi

Mocăniţa de pe Valea Vaserului

Lostriţa

U
N

IT
AT

EA
 3

80



Mănăstirea Bârsana 

Sighetu Marmaţiei

3. Resurse și activităţi economice
 În munţi, mai ales în cei vulcanici, sunt zăcămin-

te de metale neferoase (auro-argintifere, cupru, 
plumb, zinc), depozite de sare și ape minerale 
(Săpânţa) sau mineralizate și sărate (Ocna Șu-
gatag). Multe mine s-au închis, iar acest fapt a 
condus la deplasări ale populaţiei în străinăta-
te. Se remarcă totuși exploatarea și prelucrarea 
lemnului, precum și meșteșuguri populare păs-
trate de generaţii (vestitele porţi maramureșene 
sculptate, unice în ţară, confecţionarea costu-
melor populare și ţesutul cergilor). La acestea se 
adaugă unităţi ale industriei alimentare și textile.

 Suprafaţa arabilă este redusă și se întinde de-a 
lungul râurilor care străbat judeţul. Principale-
le culturi agricole sunt: cereale (grâu, orz, or-
zoaică, secară, porumb), leguminoase (fasole, 
mazăre), legume (ceapă, tomate, varză), cartof, 
plante industriale (sfeclă de zahăr), furaje (lu-
cernă, trifoi etc.). 

 Maramureșul este vizitat anual de foarte mulţi 
oameni din ţară și din străinătate, datorită folclo-
rului și tradiţiilor populare specifice, dar și a unor 
obiective deosebite precum: Mănăstirea Bârsa-
na și Biserica de Lemn de pe Valea Izei, Cimitirul 
Vesel de la Săpânţa, Staţiunea balneară Ocna Șu-
gatag, orașul Sighetu Marmaţiei.

Aplică

Caracteristicile geografice  
ale unei regiuni se referă la:

• poziţie geografică şi limite;

• caracteristici naturale: relief, 
climă, ape, vegetaţie, faună  
şi soluri;

• resurse şi activităţi economice.

Află

Lucrăm împreună: Formaţi patru grupe. Realizaţi o 
caracterizare geografică a regiunii în care este situată 
localitatea voastră. Urmăriţi etapele:
1.  organizarea (repartizarea sarcinilor în grup);
2.  documentarea (căutarea şi selectarea informaţiilor);
3. elaborarea (realizarea unei prezentări cu texte şi  
      desene/imagini);
4. prezentarea (afişarea şi prezentarea în faţa clasei;  
      compararea informaţiilor găsite).

EL
EM

EN
TE

 D
E 

G
EO

G
RA

FI
E 

RE
G

IO
N

A
LĂ

81



Organizarea administrativă actuală a României

Ţara noastră are, ca forme administrative, următoarele structuri: comuna, oraşul şi 
judeţul. Astfel, în România sunt 41 de judeţe, 320 de oraşe (dintre care 103 sunt municipii) 
şi 2859 de comune.

Fiecare judeţ are un municipiu reşedinţă de judeţ.

Municipiul Bucureşti are funcţia de capitală a ţării.

Află

Am citit că teritoriul României este împărţit în suprafeţe 
mai mici, numite unităţi administrativ-teritoriale.

Așa este! Fiecare unitate administrativă are o organizare 
și o conducere proprie. Harta pe care sunt reprezentate 

aceste unităţi se numește hartă administrativă.

Harta administrativă a României   
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Aplică

Orașele sunt unităţi admi-
nistrative care cuprind un 
teritoriu urban. Municipiile 
reprezintă orașe care au o 
importanţă mai mare în ca-
drul judeţului.

Comunele sunt cele 
mai mici unităţi ad-
ministrative, forma-
te din una sau mai 
multe localităţi ru-
rale (sate).

Judeţul este cea mai 
mare unitate admi-
nistrativă; cuprinde 
orașe și comune.

1. Scrie, pe caiet, judeţele României și reședinţa de judeţ a fiecăruia.
2.  Asociază fiecare judeţ cu indicativul folosit la înmatricularea autovehiculelor.  

De exemplu: Alba – AB, București – B. Informează-te de pe internet, de la adulţi sau colegi.
3.  Identifică, pe o hartă din atlasul geografic, judeţul în care se află localitatea ta. Scrie, pe caiet, 

cu ce judeţe se învecinează. Precizează și poziţia fiecărui judeţ vecin faţă de judeţul tău.
4.  Identifică pe hartă și scrie: judeţul aflat în partea de nord a judeţului Cluj; judeţul aflat în 

partea de est a judeţului Bacău. 
 Formulează și tu astfel de cerinţe pentru colegii tăi.
5.  Lucrăm în perechi: Comparaţi harta administrativă a României cu harta fizică. Identificaţi 

judeţe situate în regiuni de câmpie, respectiv de deal/podiș și munte.
6.  Citește cu atenţie textul următor și discută cu colegii tăi despre cine coordonează 

activitatea judeţelor, a orașelor sau a comunelor:
 Un judeţ este administrat de o prefectură, care este condusă de prefect. Prefectura este situată 

în reședinţa de judeţ. Orașele și comunele sunt conduse de un primar și de un consiliu local 
format din consilieri. Atât primarul, cât și consilierii sunt aleși de cetăţenii localităţii.

 Informează-te despre numele prefectului judeţului tău și al primarului din localitatea ta. 
7.  Faceţi o vizită la primăria localităţii voastre.

8. Documentează-te şi adună informaţii interesante referitoare la istoria şi la organizarea 
comunităţii locale în trecut a localităţii tale de domiciliu. Realizează o fișă de portofoliu. 
Prezintă colegilor tăi ce ai aflat.

   Cea mai mare densitate a populaţiei se găseşte în judeţul Ilfov, cu 245 loc./km², iar cea 
mai mică în judeţul Tulcea, cu 25 loc./km².

  În judeţul Braşov se află altitudinea maximă din ţară – 2544 m, în Vârful Moldoveanu 
din Munţii Făgăraş, iar în judeţele Tulcea şi Constanţa, la ţărmul Mării Negre, altitudi-
nea minimă ajunge la 0 m.

    În judeţul Covasna există aproximativ 1000 de izvoare cu ape minerale.
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Bucureștiul este așezat în partea de sud-est a ţării, în Câmpia Vlăsiei, care face parte  
din Câmpia Română. Este străbătut de râurile Dâmboviţa și Colentina. Pe acesta din urmă  
au fost amenajate mai multe lacuri antropice*. 

Capitala României are o populaţie de peste 2 milioane de locuitori.
Bucureștiul este cel mai important centru administrativ, industrial, comercial și cultural  

al ţării. Aici se află sediile instituţiilor de conducere a ţării: Președinţia, Parlamentul, Guvernul.
Din București pornesc autostrăzi, șosele și căi ferate către destinaţii din întreaga ţară. 

De asemenea, aici sunt două aeroporturi internaţionale (Henri Coandă și Aurel Vlaicu).

Află

Orașul București – caracterizare geografică

Capitala României, București, este cel mai mare municipiu al 
ţării. Să aflăm împreună și alte informaţii despre București!

Când am fost la București, m-am plimbat 
cu metroul. A fost foarte interesant!

București – harta administrativă

Chitila

Giulești

Militari

Drumul Taberei

Rahova

Ferentari

Progresul

Berceni

Unirii
Vitan

Titan

Colentina

Pantelimon

1 Mai

PiperaAviației

Domenii

Străulești
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  Teritoriul Bucureștiului a fost 
împărţit în șase sectoare, fie-
care având propria primărie 
și propriul consiliu local.

*antropic – creat de om.

Observă

Hotelul Intercontinental, București
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1.  Localizează, pe harta fizică a României, muni-
cipiul București.

2.  Identifică, pe hartă, și scrie, pe caiet, numele 
unor cartiere din București și sectorul în care 
este fiecare localizat. Care dintre acestea sunt 
străbătute de râul Dâmboviţa?

3.  Informează-te despre distanţa dintre locali-
tatea ta și capitala ţării. Ce mijloace de trans-
port ai putea folosi ca să ajungi în București? 
Dacă ești din București, află de la un adult dis-
tanţa de la casa ta până la Piaţa Universităţii 
și mijloacele de transport în comun cu care ai 
putea să ajungi acolo.

4.  Citește Legenda lui Bucur și scrie un text  
despre întemeierea orașului București.

5. Caută informaţii despre un monument/parc/
muzeu/gară/sală de spectacole din București, 
la alegere, și realizează o fișă de portofoliu. 
Folosește texte și desene/imagini.

 

Arcul de Triumf 

Staţia de metrou Dristor 2

Ateneul Român

Palatul Parlamentului 

Dâmboviţa  

 Documentul în care apare prima menţiune despre orașul 
București datează din anul 1459, din timpul domniei lui 
Vlad Ţepeș.

 La începutul secolului XX, Bucureștiul era numit Micul Paris, 
fiind considerat una dintre cele mai frumoase și moderne 
capitale europene.

 Primele staţii de metrou au fost inaugurate în anul 1979.

Aplică
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Caracterizarea geografică a județului și a localității 
în care este situat orizontul local 

Atelierul de olărit la care am fost în excursie 
era în Horezu, judeţul Vâlcea. Aș vrea să știu 

mai multe despre acest judeţ.

Vom face chiar acum o caracterizare geografică a judeţului Vâlcea  
și a reședinţei de judeţ. Pe harta de la pagina 82, poţi vedea 

așezarea acestui judeţ în cadrul ţării și cu ce judeţe se învecinează.

Judeţul Vâlcea
Suprafaţă: 5765 km² 
Populaţie (2011): 511 320 de locuitori
Organizare administrativă: 2 municipii,  
9 orașe, 78 de comune
Reședinţă de judeţ: municipiul  
Râmnicu Vâlcea
Caracteristici naturale:
Relief: este dispus în trepte ce scad de la 
nord spre sud. Astfel, se întâlnesc munţii 
Cozia, Lotrului, Parâng, Făgăraș (altitudinea 
maximă din judeţ se află în acest masiv, 
Vârful Ciortea, de 2400 m) și Căpăţânii. Spre 
sud sunt Subcarpaţii Getici, Podișul Getic și 
Câmpia Română. Pe valea Oltului este situată 
Depresiunea Loviștei.
Ape: Râul Olt străbate judeţul pe o distanţă de 
135 km. Pe râul Olt sunt 13 lacuri de acumulare.
Climă: temperaturile se modifică de la sud, 
unde este mai cald, la nord (sunt munţi), unde 
temperaturile sunt mai mici și precipitaţiile 
bogate.
Vegetaţie și animale: În zonele montane 
sunt păduri de conifere, iar în cele de deal, 
păduri de foioase. În acestea trăiesc urși, ca-
pre negre, cerbi, căprioare. De asemenea, în-
tâlnim pășuni alpine, unde oieritul este una 
dintre cele mai vechi ocupaţii ale oamenilor.

Harta judeţului Vâlcea

N

V E

S

Observă

U
N

IT
AT

EA
 3

86



Activităţi economice:
Resursele sunt reprezentate de sare, petrol, gaze naturale, cărbuni, ape minerale și calcare.
Industria: alimentară (reprezentată de prezenţa unor fabrici de morărit și panificaţie, prelu-
crarea cărnii, vinificaţie, conserve de legume), energetică, chimică (Oltchim), petrochimică 
(utilaje), încălţăminte și prelucrarea lemnului.
Judeţul Vâlcea ocupă locul al doilea ca număr de staţiuni, după Constanţa. Astfel, se remarcă 
staţiunile balneare Olănești, Călimănești, Govora, 
Căciulata, dar și staţiunea montană Voineasa. Tre-
buie să amintim și de centrul de ceramică popu-
lară Horezu, unic în România, dar și de numărul 
important de mănăstiri. Cele mai cunoscute sunt 
Cozia, ctitorită de domnitorul Mircea cel Bătrân, 
Hurezi, Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Municipiul Râmnicu Vâlcea
Municipiul Râmnicu Vâlcea este așezat pe 

partea dreaptă a râului Olt, în partea de nord-est 
a regiunii Oltenia. În partea de nord, se află 
Dealul Cetăţuia, simbol al orașului.

În anul 2011, populaţia orașului era de 110 527 
de locuitori.

Așezarea sa îi conferă rolul de oraș de tranzit, 
făcând legătura cu Transilvania, spre nord, Banat, 
spre vest, Muntenia, spre est.

Orașul a fost atestat documentar din anul 
1388, odată cu Mănăstirea Cozia, ctitorită de 
domnitorul Mircea cel Bătrân. În incinta orașului, 
s-au descoperit castre romane, indicând o înde-
lungată locuire în acest teritoriu. 

Staţiunea Călimănești

Ceramică de Horezu Mănăstirea CoziaPeisaj vâlcean

Planul municipiului Râmnicu Vâlcea
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Localitatea face parte din categoria orașe-
lor domnești, fapt demonstrat de prezenţa 
curţii domnești din vremea lui Mircea cel 
Bătrân. 

Economia este reprezentată de prezenţa unei 
hidrocentrale, a uzinei Oltchim, a unei societăţi 
metalurgice și a unei uzine mecanice.

Căciulata
Căciulata este o staţiune balneoclimate-

rică situată pe valea Oltului, în apropiere de 
orașul Călimănești, de care depinde admi-
nistrativ. Populaţia stabilă a staţiunii este 
formată din personalul unităţilor de cazare 
și alimentaţie publică, existente aici.

Căciulata deţine izvoare sulfuroase, ide-
ale pentru tratarea unor afecţiuni, și este 
punct de plecare pentru drumeţii în Munţii 
Căpăţânii și Cozia.

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Râul Olt la Căciulata

Lucrăm împreună: Formaţi grupe de câte 6 elevi. Fiecare grupă va realiza un afiș, pe o foaie 
de hârtie A3, cu o caracterizare a judeţului, a reședinţei de judeţ și a localităţii voastre. Dacă 
sunteţi din București, faceţi referire la municipiu, la cele șase sectoare și la cartierul în care este 
situată școala.
Etape de lucru:
 Căutarea și selectarea informaţiilor, stabilirea textelor, a hărţilor, a desenelor/imaginilor 

care vor fi folosite.
 Realizarea, afișarea în clasă și prezentarea afișului.

 Judeţul Vâlcea a fost atestat documentar la 8 ianuarie 1392, printr-un act emis de 
Mircea cel Bătrân, fiind primul judeţ atestat documentar în România.

 Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea s-a intonat pentru prima dată  
„Deșteaptă-te, române!”, pe muzica lui Anton Pann, una dintre personalităţile-simbol 
ale orașului.

 Datorită faptului că în judeţ au apărut fabrici de hârtie, au fost înfiinţate și tiparniţe, 
sub influenţa lui Antim Ivireanul. Nicolae Iorga a numit orașul Râmnicu Vâlcea capitala 
tipografiilor.

 Echipa de handbal feminin C.S. Oltchim are în palmares 4 titluri europene și 13 cupe 
ale României.

Aplică
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RECAPITULARE
1. Scrie pe caiet varianta corectă.
•	Cea mai nouă unitate de relief este: 

a) Podişul Moldovei;  b) Câmpia de Vest; c) Delta Dunării.
•	Câmpia Română este situată în: 

a) sudul ţării; b) estul ţării; c) vestul ţării.
•	Oraşul Craiova se află în judeţul: 

a) Gorj;  b) Dolj;  c) Olt.

2. Denumeşte şi localizează pe hartă unităţile majore de relief ale României. Descrie formele 
de relief învăţate în această unitate, notând pentru fiecare câte două caracteristici.

3. Compară, notând câte două asemănări şi câte două deosebiri: 
     a) două dintre grupele Munţilor Carpaţi, la alegere;  b) Câmpia Română cu Delta Dunării.

4. Asociază următoarele situaţii cu comportamente de protejare, respectiv de poluare 
a mediului înconjurător. Explică alegerile.
a) Elevii din clasa a IV-a au participat la o campanie de plantare de puieţi de stejar în pădurea 
din apropierea comunei lor. 
b) În excursie, copiii au igienizat malurile pârâului pe o distanţă de 3 km. 
c) În şcoala noastră se reciclează selectiv deşeurile, în containere de culori diferite.

5. Argumentează următoarele afirmaţii: a) Câmpia Română este considerată „grânarul ţării”;    
    b) Delta Dunării este un paradis al păsărilor. 

6. Selectează, din lista următoare, oraşele situate în vestul ţării:
     Vaslui, Arad, Iaşi, Galaţi, Oradea, Sibiu, Buzău, Timişoara, Piteşti.

7. Observă harta administrativă a României de la pagina 82. Numeşte judeţele care: 
     a) au graniţă cu Ucraina; b) au ieşire la Marea Neagră; c) se află de-a lungul cursului Dunării.

8. Lucrăm împreună: Sunteţi reprezentanţii unei agenţii de turism. Formaţi grupe de 
4-5 elevi. Realizaţi un pliant prin care să convingeţi turiştii să viziteze zona unde se află 
localitatea voastră. Folosiţi texte şi imagini/desene.

PORTOFOLIU:
Verificaţi piesele din portofoliu realizate în 
această unitate de învăţare. Pentru aceasta, 
fiecare elev va avea în vedere:

	să aibă toate piesele propuse pe parcursul  
 unităţii;

	să fie respectată cerinţa în fiecare caz;

	să completeze/să îmbunătăţească filele  
 de portofoliu, dacă este cazul.

PROIECT:
Prezentaţi produsele lucrate în proiectul 
unităţii de învăţare. Discutaţi despre realizarea 
proiectului, ajutându-vă și de următoarele în-
trebări:
 Au fost respectate toate cerinţele?
	Ce ţi-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
	Ce a fost dificil de realizat?

	Ce ai fi putut să faci diferit?
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E ALUARE

	Precizează în scris ce reprezintă fiecare cifră de pe hartă. De exemplu: 1– Munţii Carpaţi
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1

  Alege varianta corectă:
A. Cei mai înalţi munţi din Carpaţii României se află în:  
     a) Munţii Ceahlău;  b) Munţii Apuseni;  c) Munţii Făgăraș.

B. Singurii munţi vulcanici din România se află în:  
     a) Carpaţii Orientali;  b) Carpaţii Meridionali;  c) Carpaţii Occidentali.

C. Cele mai mici unităţi administrativ-teritoriale din ţara noastră sunt:  
     a) oraşele;  b) comunele;  c) satele.
 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare enunţ.
•  Delta Dunării este cea mai nouă unitate de relief.
•  Câmpia Română este situată în sudul ţării.
•  Bucureşti este capitala României.

 Caracterizează, în 5-7 enunţuri, cea mai înaltă treaptă de relief din România, precizând: 
a) numele acesteia;  
b) numele celor trei grupe componente;  
c) cel puţin trei caracteristici ale acestei trepte de relief.

Verifică și evaluează! 
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 3 răspunsuri corecte 4–5 răspunsuri corecte 6 răspunsuri corecte
2. 1 răspuns corect 2 răspunsuri corecte 3 răspunsuri corecte
3. 1 alegere corectă 2 alegeri corecte 3 alegeri corecte
4. 1 cerinţă rezolvată corect 2 cerinţe rezolvate corect 3 cerinţe rezolvate corect 

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 104) pentru activitatea din 
această unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.
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ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

Competenţe spec ifice:  1.1;  1.2;  1.3;  2.3;  3.1;  3.2;  3.3;  3.4;  4.1;  4.3.

� Lucraţi în grupe de 4-5 elevi.

� Imaginaţi-vă că sunteţi 
reprezentanţii unei agenţii 
de turism. Realizaţi o reclamă 
pentru un circuit turistic care 
porneşte din România (oraşul/
regiunea în care locuiţi) şi  
trece prin 4-5 ţări europene. 
Precizaţi ţările tranzitate, 
capitalele acestora şi alte locuri 
care se vizitează.

� Utilizaţi atât hărţile, informaţiile 
prezentate în lecţiile acestei 
unităţi de învăţare, cât şi atlasul 
geografic împreună cu alte surse 
de informare/documentare.

� Stabiliţi, la nivelul grupului, cum 
va arăta reclama (afiș, pliant, 
galerie foto, video etc.). 

� Prezentaţi reclama astfel încât să 
vă convingeţi colegii de calitatea 
ofertei voastre.

PROIECT
CĂLĂTOR PRIN EUROPA 

ORIZONTUL APROPIAT
ORIZONTUL LOCAL

ROMÂNIA ÎN EUROPA  
ȘI PE GLOB

�  Terra – o planetă a 
sistemului solar

CONŢINUTURI:
ROMÂNIA ÎN EUROPA ȘI PE GLOB  
� România în Europa 
 –  Poziţia geografică a României în Europa: 

limite și vecini 
 –  Ţările vecine: denumire, capitală 

� Terra – planeta noastră 
 –  Caracteristici generale  

(formă, mărime, mișcări) 
 –  Continente și oceane

� Europa – un continent al planetei 
 –  Europa – scurtă caracterizare geografică 
 –  Europa și România – elemente comune 
 –  Uniunea Europeană 
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România în Europa 

Amintește-ţi care sunt ţările  
cu care se învecinează România!

România este o ţară europeană, situată în 
regiunea centrală a continentului* Europa. 

Prin graniţe naturale (fluviul Dunărea, râurile 
Prut și Tisa) și convenţionale, România se înve-
cinează cu: 
– Ucraina (în nord și nord-est), cu capitala la Kiev;
–  Republica Moldova (în nord-est), cu capitala  

la Chișinău.
– Bulgaria (în sud), care are capitala la Sofia;
– Serbia (în sud-vest), cu capitala la Belgrad;
– Ungaria (în nord-vest), care are capitala  

la Budapesta;
România și ţările vecine au ca element co-

mun fluviul Dunărea, de aceea se numesc ţări 
dunărene.

�   Realizează o fișă de portofoliu, cu informaţii și desene/imagini, despre una dintre  
capitalele ţărilor cu care se învecinează România.

* continent – întindere vastă de uscat, mărginită, total sau parţial, de mări și de oceane.

Belgrad Budapesta

România și vecinii
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Europa – un continent al planetei  

Harta fizică a Europei

altitudinea (m)
Legendă
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Europa – un continent al planetei 

Europa este unul dintre cele șapte con-
tinente ale lumii, mărginit, în trei părţi, de 
mări sau oceane. În partea de est, limita 
continentului o constituie Munţii Ural, flu-
viul Ural și Marea Caspică.

Relieful continentului este divers: munţi, 
dealuri și podișuri, câmpii. Cel mai mare 
lanţ montan al Europei este format de Mun-
ţii Alpi, care se continuă cu lanţul Munţilor 
Carpaţi, întâlniţi și în ţara noastră.

Europa este străbătută de fluvii, în mare 
parte navigabile. Cele mai mari fluvii euro-
pene sunt Volga și Dunărea.  

Află

1.  Identifică pe hartă:
	  numele mărilor şi ale oceanelor care măr-

ginesc Europa.
	  numele unor forme de relief din Europa. 

Precizează poziţia acestora faţă de Marea 
Neagră.

	  numele unor ape care străbat continen-
tul Europa.

2.  Ce elemente te ajută să localizezi România 
pe harta Europei? Explică alegerile tale.

3.  Marea Neagră comunică cu Oceanul Atlantic? 
Explică răspunsul.

Aplică
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Hărţile pe care sunt reprezentate ţările unui continent 
sau ţările lumii se numesc hărţi politice.

România este considerată o ţară 
mijlocie, între ţările continentului 
Europa, din punctul de vedere al su-
prafeţei și al populaţiei. 

În anul 1958, șase state europene 
au pus bazele unui parteneriat care 
s-a dezvoltat de-a lungul timpului 
prin aderarea de noi state membre. 
În anul 1993, acest parteneriat eco-
nomic și politic a primit numele de 
Uniunea Europeană (UE). 

România a devenit stat membru al 
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.

În anul 2021, Uniunea Europeană 
este alcătuită din 27 de state mem-
bre. Regatul Unit al Marii Britanii s-a 
retras din Uniunea Europeană la data 
de 31 ianuarie 2020. Euro (€) este 
moneda oficială a 19 din cele 27 de 
state membre ale Uniunii Europene. 
Aceste ţări sunt denumite colectiv 
zona euro.

1. Lucrăm în perechi: Cereţi colegului să identifice pe hartă o ţară, respectând informaţiile 
date. Faceţi apoi schimb de roluri. De exemplu: Ţara aflată în partea de vest a Spaniei; Ţara 
care are capitala la Varșovia.

2. Vizitează site-ul oficial al Uniunii Europene (http://europa.eu/index_ro.htm), caută informaţii 
despre: a) însemnele Uniunii Europene; b) ţările membre ale Uniunii Europene; 

 c) ţările membre ale Uniunii Europene care utilizează moneda euro.
 Realizează o fișă de portofoliu integrând informaţiile găsite, însoţite de imagini/fotografii.
3. Caută într-un atlas geografic ţările din Europa care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 

Scrie, pe caiet, numele acestora.

Observă Află

Aplică

Harta politică a Europei
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Terra – planeta noastră

Văzut din spaţiu, o mare parte din Pământ are culorile albastru-închis și alb, 
datorită oceanelor, straturilor de gheaţă de la poli și norilor din atmosferă.

Planiglobul este reprezentarea plană a formei sferice a Pământului. 
Planiglobul redă repartizarea continentelor și a oceanelor pe suprafaţa planetei 

noastre. Forma reală a planetei noastre este reprezentată de globul terestru.

1. Identifică, pe harta de mai sus, numele continentelor și al oceanelor; scrie-le în caiet.
2. Stabilește localizarea continentelor și a oceanelor în funcţie de Europa.
3. Explică de ce Terra mai e numită și Planeta Albastră.
4.  Lucrăm împreună: Formaţi grupe de câte 4 elevi. Căutaţi informaţii despre navigatorii care 

au descoperit noi teritorii. Realizaţi un afiș cu texte și imagini/desene.

Planiglob
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Terra – o planetă a Sistemului Solar  

Soarele este o stea în jurul căreia se rotesc planetele, formând împreună Sistemul Solar.
Până în prezent nu au fost găsite dovezi că pe alte planete există viaţă sau că sunt condi-

ţii prielnice vieţii, așa cum sunt pe Pământ.
În jurul Pământului se rotește Luna, singurul satelit* natural al acestuia.

1. Observă imaginea Sistemului Solar şi scrie pe caiet: 
     a) numele planetelor din Sistemul Solar, în ordinea depărtării faţă de Soare; 
     b) numele planetelor, în ordinea descrescătoare a mărimii acestora.

2. Hubble este un telescop* plasat pe orbita Pământului, un instrument important în istoria 
cercetării spaţiului. Vizitează site-ul telescopului Hubble (http://hubblesite.org/gallery/al-
bum/) pentru a vedea imagini spectaculoase!

3. Lucrăm împreună: Imaginaţi-vă că sunteţi vizitaţi de un locuitor al altei planete. Realizaţi 
un poster de prezentare a planetei Pământ, care să îl ajute pe vizitator să înţeleagă câteva 
caracteristici ale acesteia.

4. Caută informaţii şi scrie pe o foaie un text despre una dintre planetele Sistemului Solar. 
Adaugă desene sau fotografii. Pune fișa în portofoliu. 

* satelit natural – corp cosmic care se rotește în jurul unei planete. 
* telescop – instrument folosit în astronomie pentru observarea corpurilor cerești.

Terra și Luna

Neptun

UranusSaturn

Jupiter
Marte

Venus
Terra

Mercur

Sistemul Solar

Află

Aplică

Observă
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1. Identifică fragmentele care lipsesc din harta Europei și notează, pe caiet, corespondenţele 
acestora, ca în exemplul: A, 4, d.

2. Lucrăm în perechi: Cere colegului de bancă să identifice elemente geografice într-un anu-
mit careu de pe harta de la exerciţiul 1, de exemplu: (D, 3). 

a 

altitudinea (m)
Legendă

   b 

altitudinea (m)
Legendă

   c 

altitudinea (m)
Legendă

   d 

altitudinea (m)
Legendă

   e 

altitudinea (m)
Legendă

   f 

altitudinea (m)
Legendă

altitudinea (m)
Legendă

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E
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3. Scrie, pe caiet, numele ţărilor ale căror capitale sunt reprezentate în imaginile de mai jos. 
Care dintre capitalele ţărilor cu care se învecinează România nu se regăsesc în imagini? 

    

Sofia   Kiev   Chișinău

4. Lucrăm în perechi: Completaţi, pe caiet, cadranele următoare, utilizând și hărţile  
de la paginile 93-95. Alcătuiţi enunţuri cu fiecare dintre cuvintele identificate în cadrane.

Un element comun al ţărilor cu care se în-
vecinează România.

Numele a două mări sau oceane care măr-
ginesc Europa.

Un însemn al Uniunii Europene. Denumirea reprezentării plane a suprafe-
ţei sferice a Pământului.

 

PORTOFOLIU:
Verificaţi piesele din portofoliu realizate în 
această unitate de învăţare. Pentru aceasta, 
fiecare elev va avea în vedere:

	să aibă toate piesele propuse pe parcursul  
 unităţii;

	să fie respectată cerinţa în fiecare caz;

	să completeze/să îmbunătăţească filele  
 de portofoliu, dacă este cazul.

PROIECT:
Prezentaţi produsele lucrate în proiectul 
unităţii de învăţare. Discutaţi despre realizarea 
proiectului, ajutându-vă și de următoarele în-
trebări:
	Au fost rezolvate toate cerinţele?
	Ce ţi-a plăcut să lucrezi cel mai mult?
	Ce a fost dificil de realizat?

	Ce ai fi putut să faci diferit?

5. Lucrăm împreună: Formaţi grupuri de 4-5 elevi. Realizaţi o machetă a sistemului solar. 
Faceţi un plan care să includă: cum vă organizaţi, ce materiale utilizaţi, care sunt etapele 
de realizare, cine vă poate ajuta etc. Prezentaţi colegilor macheta voastră.
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  Scrie, pe caiet, litera corespunzătoare răspunsului corect:

A. Una dintre ţările europene cu care nu se învecinează România este: 
     a) Bulgaria; b) Belgia; c) Ungaria.

B. Europa este: a) un continent; b) o ţară;  c) un ocean.

C. Unul dintre însemnele Uniunii Europene este:  
     a) drapelul tricolor; b) drapelul albastru cu 12 stele galbene; c) drapelul albastru.

D. Moneda oficială în 19 ţări ale Uniunii Europene este:  
     a) leul; b) banul; c) euro.

E. Cuvintele care completează enunţul următor sunt, în ordine: 
     a) planetă, stea;  b) stea, planetă;  c) planetă, satelit.

     Terra este o ________, iar Soarele este o ________.

F. Reprezentarea plană a formei sferice a Terrei este:

a)    b)   c) 

  Redactează, în 10-15 rânduri, un text cu titlul 
Călător prin Univers, în care să utilizezi și cuvin-
tele: planete, Terra, Soare, Sistem Solar, Venus, 
Marte, Luna, satelit, Mercur.

E ALUARE

Verifică și evaluează! 
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 3 alegeri corecte 4–5 alegeri corecte 6 alegeri corecte
2. 3 cuvinte folosite corect 4–6 cuvinte folosite corect 7–9 cuvinte folosite corect

Nu uita să completezi Fișa de observare a comportamentului (pagina 104) pentru activitatea din 
această unitate de învățare. Analizează ce s-a modificat față de fișele anterioare.
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 Elementele de geografie 
a României 
 Limitele şi vecinii 
  Relieful: caracteristicile generale  

şi treptele de relief 
   Clima, apele, vegetaţia, 

animalele și solurile
 Locuitorii şi aşezările omeneşti Europa –  

un continent al planetei
  Poziţia geografică a României  

în Europa
  Ţările vecine: Ucraina, Ungaria, 

Serbia, Bulgaria, Rep. MoldovaOrganizarea administrativă  
a României: județe, orașe, 
comune 
 Bucureşti, capitala României

Marile unități geografice 
ale României  
 Munţii Carpaţi
 Dealurile şi podişurile 
 Câmpiile 
 Delta Dunării

Să ne amintim ce conţinuturi am învăţat, la Geografie,  
de-a lungul călătoriei de anul acesta!

Orizontul apropiat
 Clasa
 Școala
 Localitatea

Orizontul local
 Orizontul
 Linia orizontului

Planul clasei, al locuinței,  
al școlii, al cartierului  
și al localității

Terra – planeta noastră, 
o planetă a Sistemului Solar
 Planiglobul – imaginea Terrei 

Punctele cardinale

Harta
 Titlul, scara, legenda

Modificările observabile  
în realitatea înconjurătoare 
  Ora, ziua, săptămâna, anul
 Calendarul

RECAPITULARE I ALA
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1. Observă planul grădinii zoologice din imaginea de mai jos. 

a) Completează, pe caiet, următoarele enunţuri, cu punctele cardinale potrivite.    

 Maimuţa este așezată în partea de ___ a grădinii.

 Ursul și elefantul sunt așezaţi în partea de ___ a grădinii.

 În partea de ___ sunt cămila și girafa. 

 Faţă de ţestoasă, hipopotamul este așezat către ___.

 Tigrul este așezat la ___ de crocodil.

b) Formulează trei enunţuri adevărate, în care să folosești și puncte cardinale, pe baza planu-
lui de mai sus.

2. Completează, pe caiet, textul cu cuvintele potrivite din paranteza de mai jos:

 ___ este spaţiul care ne înconjoară.

 ___ este limita până la care poate ajunge privirea noastră, acolo unde ni se pare că cerul se 
unește cu pământul. 

 Orizontul și linia orizontului se ___ în funcţie de locul unde ne aflăm. 

 ___ reprezintă spaţiul situat în jurul localităţii natale. 

 Orice localitate face parte dintr-o ___ care se învecinează cu alte ___ și, toate la un loc, 
formează teritoriul ţării.

 (linia orizontului, modifică, orizontul, regiuni, orizontul local, regiune)

3. Formulează trei enunţuri în care să folosești și cuvintele: hartă, scara hărţii, legenda hărţii.
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4. Grupează în caiet, pe trei coloane, caracteristicile de mai jos, în funcţie de forma  
de relief la care fac referire:

• Cea mai înaltă formă de relief • Cea mai joasă și netedă formă de relief

• Înălţimi cuprinse între 300 m și 1000 m • Sol potrivit pentru livezi și viţă-de-vie

• Aici întâlnim pășuni alpine • Sol potrivit pentru cereale

• Resurse naturale: sare, petrol, gaze naturale • Vegetaţie de stepă și silvostepă

• Păduri de conifere

Completează cu încă două caracteristici pentru fiecare formă de relief.

5.  Observă harta de mai jos. Scrie ce reprezintă fiecare cifră.

6. Scrie un text, de maximum 10 rânduri, în care să folosești și cuvintele: continente, oceane, 
planetă, Europa, România, vecini.
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   Observă harta României. Scrie câte două nume ale unor:

 a) ţări vecine din sud și est;
 b) forme de relief din partea de nord;
 c) ape din partea de sud;
 d) orașe din partea de vest.

  Scrie trei caracteristici ale uneia dintre unităţile de relief învăţate, la alegere.

E ALUARE I ALA

  Numește activităţile economice ilustrate în fiecare dintre imaginile de mai jos.

A B C
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  Scrie trei enunţuri despre localitatea ta, în care să folosești și cuvintele: relief, judeţ, 
comună/oraș.

  Scrie numele a trei continente și a trei oceane. Folosește harta de la pagina 95.

  Scrie un text, de 5-7 enunţuri, cu titlul România, o ţară a lumii, în care să folosești cel puţin 
șase informaţii aflate la Geografie, în acest an, despre: România, continentul Europa, planeta 
Pământ.

Fișa de observare a comportamentului
Apreciază activitatea ta de pe parcursul fiecărei unităţi de învăţare. Citește cu atenţie 
fiecare comportament și bifează răspunsul care ţi se potrivește cel mai bine. 

După completare, verifică împreună cu profesorul tău dacă ai apreciat corect.

Comportamentul Niciodată Uneori Deseori Întotdeauna

Am dovedit interes în învăţare

Am urmat instrucţiunile

Am lucrat individual 

Am cerut ajutor când am avut nevoie

Când am greșit, am vrut să aflu cum pot să corectez

Am dus activităţile până la capăt

Mi-am spus părerea

Am cooperat cu ceilalţi în activităţile de grup

Verifică și evaluează!
Apreciază ce calificativ meriţi după ce discutaţi în clasă, cu profesorul, rezolvarea corectă.

Suficient Bine Foarte bine
1. 3 nume corecte 4-6 nume corecte 7-8 nume corecte
2. 1 caracteristică corectă 2 caracteristici corecte 3 caracteristici corecte
3. 1 activitate economică 2 activităţi economice 3 activităţi economice
4. 1 enunţ corect 2 enunţuri corecte 3 enunţuri corecte
5. 3 nume corecte 4-5 nume corecte 6 nume corecte
6. 2 informaţii corecte 3-4 informaţii corecte 5-6 informaţii corecte
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Manualul este prezentat
în variantă tipărită
și în variantă digitală.
Varianta digitală are un
conținut similar celei tipărite.
În plus, cuprinde o serie de
activități multimedia interactive
de învățare (exerciții interactive,
jocuri educaționale, animații,
filme, simulări).

ISBN 978-606-33-7675-7


	Blank Page



