
ÎN CALEA VÂNTURILOR
Deşerturile sunt vestite pentru 

dunele sau dealurile de nisip 
formate de vânturile puternice. 
În deşert atmosfera este atât 
de uscată încât foarte puţine 

plante pot supravieţui.

Căderi de ape

APĂ SAU ŞARPE
Drumul parcurs de un râu începe             

în munţi. Pe măsură ce coboară şi se 
îndreptă către mare, drumul seamănă 
foarte mult cu un şarpe. Această linie 
descrisă de râuri este caracterizată 
drept „şerpuitoare”. Cu cât un râu se 

aproapie mai mult de mare cu atât 
curge mai domol şi depune mai multe 

sedimente pe margini creând 
astfel aspectul „şerpuitor”.

CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ
Apa se regăseşte în natură fie 
în stare gazoasă (sub forma de 

vapori), fie în stare solidă 
(gheaţă), fie în stare lichidă. 

O găsim peste tot: în 
atmosferă, în calota 
glaciară sau peste tot 

pe pământ (mări, 
oceane, răuri, 

lacuri etc.).

Vaporii de apă 
din nori se 

condensează şi 
cad pe pământ sub 
formă de picături 

de ploaie.

Deşerturi şi zone verzi

TOATE PĂDURILE SUNT 
FORMATE DIN COPACI

Unii copaci sunt verzi pe tot 
timpul anului, în timp ce alţii 
renunţă la frunziş la venirea 
toamnei. Pădurea Amazoniană 
este una dintre cele mai mari 

zone înverzite şi totodată şi cea 
mai deasă pădure de pe glob.

Apă sau şarpe?

Cotituri

Delta 
fluviului



Prognoze meteo

APARIŢIA VIEŢII PE PĂMÂNT
Viaţa a apărut pe pământ în 

urmă cu 3.500 de milioane de ani.
MARELE CANION

Atât Marele Canion cât şi Insulele 
Hawaiene sunt câteva din minunile 

naturii pe care le poţi întâlni pe Pământ. 
Marele Canion repezintă un canion 

foarte lung, sinuos şi adânc săpat de 
fluviul Colorado din Statele Unite 
ale Americii într-un platou înalt. 

A fost descoperit în anul 
1540.

Minunata noastră planetă

Planeta Pământ arăta foarte diferit faţă de 
cum arată astăzi.

Grupul de insule 
Hawaii sunt formate 

din 132 de insule. 
Aceste insule sunt 
locuite începând cu 

secolul VI d. Ch.

POVESTEA ANOTIMPURILOR
Întâlnim patru anotimpuri în 

majoritatea zonelor de pe glob. Aceste 
anotimpuri nu sunt distribuite egal de-a 
lungul anului. În unele zone verile sunt 
mai lungi, daca zonele sunt mai aproape 
de Ecuator, în altele iernile durează mai 

mult, daca sunt mai aproape de Poli.

MÂINE, POIMÂINE 
ŞI RĂSPOIMÂINE

Nu există locuri pe glob unde 
o zi să semene cu următoarea 

din punctul de vedere al 
vremii. Azi poate să plouă, iar 
mâine să fie însorit. Clima este 
reprezentată de schimbările 
meteorologice întâlnite într-o 
zonă de pe glob într-o anumită 

perioadă de timp.

VARĂ

TOAMNĂ

IARNĂ

PRIMĂVARĂ

Muntele Himalaya 
creşte în continuare

Marele Canion

Cele cinci Mari Lacuri din 
Statele Unite ale Americii

Organisme 
mono-celulare

Insulele Hawaii


