


Bună copii,

Numele meu este Andrei și împreună cu Adina dorim să vă povestim 
despre natură. Ca să înțelegeți mai bine, vă invităm să ne urmați într-o 
excursie frumoasă și să rămâneți activi alături de noi - puteți să scrieți, 
să colorați, să vă jucați...și bineînțeles să învățați lucruri noi într-un mod 
foarte distractiv.



Astăzi vom face o excursie în pădure, iar Adina ne va povesti de ce ne simțim așa de bine când 
suntem în natură. În primul rând ne bucurăm de aerul curat și de liniștea din jur. 
Aici auzim doar ciripitul păsărilor, zumzetul insectelor și susurul râului. 
Pădurea și pășunea ne încântă cu parfumul și frumusețea lor.







Dar pentru a înțelege mai bine, propun să îi ascultăm 
                 pe Lupișor, un pui de lup jucăuș 
       și pe Martinuș, ursulețul drăgălaș, 
              care ne vor povesti despre viața lor.

 Să ne cunoaştem!



Pădurile carpatine constituie casa ideală pentru noi, pentru că aici găsim tot ce avem 
nevoie pentru a supraviețui precum adăpost și hrană. 

Desigur, pentru că noi suntem animale mari și avem nevoie de mult spațiu, cu cât 
pădurea este mai întinsă cu atât mai mari sunt șansele noastre de supraviețuire.

Unde trăim









Dragi copii, vă invităm să identificaţi care urmă 
aparţine cărui animal, ghidându-vă după ilustraţia 
alăturată şi povestea de mai jos. Chiar dacă noi nu 
le vedem întotdeauna, animalele sunt  mereu active 
în pădure. Să vedem ce indicii ne-au lăsat: cerbul a 
trecut în grabă peste pajişte, s-a adăpat din apa rece 
a pârâului, şi-a frecat coarnele de trunchiul unui 
fag şi s-a adâncit în pădure. Ursul a ieşit din bârlog 
în căutarea hranei; a găsit nişte ciuperci proaspete 
şi apoi a trecut pe la tufa de mure de lângă pârâu, 
îndreptându-se spre tufele din depărtare. Mistreţul 
a venit din pădure şi s-a tăvălit în voie în băltoaca 
de lângă pârâu, căci tare îi mai place să facă asta în 
zilele călduroase de vară. Iepuraşul a venit ţopăind 
din depărtare, de peste pajişte, a sărit repejor pârâul 
şi a jupuit un pic din scoarţa moale a unui arbore 
tânăr - o delicatesă de care se bucură din când în 
când! Apoi a ţopăit bucuros peste câţiva bolovani 
din nou spre pajişte, în căutarea fraţilor lui. Vulpea 
cea şireată trecea din întâmplare pe la marginea 
pădurii, marcându-şi teritoriul pe un buştean căzut, 
când l-a simţit pe iepuraş şi i-a luat repede urma. 
Lupul pornise deja la vânătoare, aşa că a trecut rapid 
şi fără ocolişuri peste pajişte spre pădurea de la baza 
muntelui. O pisică sălbatică s-a căţărat agilă într-un 
fag bătrân, stând la pândă. 

............... ............... ...............

...............

............... ............... ..........



Familia mea se numește ......................
și este formată în medie din 4-7 lupi. 
Mărimea haitei depinde de suprafața 
............................... și de .................... pe 
care ne-o poate oferi. Dacă pe teritoriul 
nostru găsim pradă mare (cerbi, căprioare) 
atunci putem și noi să avem o familie mai 
mare dar dacă sunt doar animalele de pradă 
mici, haitele sunt formate dintr-un număr 
mai mic de lupi.

Fiecare familie are o pereche 
conducătoare, un lup și o lupoaică, numiți 
............................................. Ei sunt părinții 
puilor și cei mai puternici membri ai haitei.

Noi, puii ne naștem ................................
și învățăm să vânăm prin joacă. Atunci 
când haita pleacă la vânătoare cineva 
din .......................... râmâne cu noi să ne 
supravegheze. La vârsta de doi ani devenim 
......................

............................... și gesturile sunt 
cele mai importante mijloce de comunicare 
între noi. Asta inseamnă că noi nu urlăm 
doar la .................. plină așa cum se crede. 
Motivele noastre sunt diverse de exemplu 
urlăm înainte de a pleca la vânătoare pentru 
a aduna haita sau când suntem fericiți, după 
o ............................................ de succes.
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Noi, urșii, suntem .............................., 
ne place să trăim singuri. La sfârșitul toamnei, 
după ce depunem pe noi un strat gros de 
grăsime intrăm în bârloage pentru somnul 
de iarnă. Noi nu ..............................  propriu-
zis pentru că dacă ne este foame, ne trezim și 
căutăm ................................. iar dacă avem 
și ........................ suficientă mâncare nu mai 
avem nevoie să dormim. 

Casa  noastră,  numită ...........................
este săpată în sol sau este amenajată sub 
stânci sau în ..................................

Noi ne naștem în bârlog în lunile 
ianuarie-februarie și suntem micuți ca un 
șoricel, orbi și tare neajutorați. Primăvara 
ieșim din bârlog și învățăm totul de la mama 
noastră. La vârsta de ............. ani suntem 
considerați adulți. 

Suntem animale mari   iar ......................... 
noastră poate varia între 200 şi 300 kg.
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Unii oameni nu înțeleg de ce suntem 
noi importanți pentru natură. Acolo unde 
trăim noi, numărul ierbivorelor este ținut 
sub control astfel încât acestea să nu 
distrugă pădurea și terenurile agricole. 
Este adevărat că mai vânăm și animale 
domestice, în special oi, deoarece acestea 
constituie o pradă ușoară. În ciuda acestui 
fapt, nu trebuie să ne considerați un 
pericol pentru că noi nu vânăm un număr 
așa mare. Mult mai multe oi mor din cauza 
bolilor, decât din cauza noastră. 

Noi, urşii, suntem animale masive şi 
probabil din această cauză inspirăm teamă. 
Cu toate că suntem mari, ne speriem 
foarte tare când suntem surprinşi de voi 
în pădure, pentru că nu ați făcut destulă 
gălăgie ca să ne dăm seama că sunteți prin 
preajmă. Iar, dacă ne ridicăm în două labe, 
o facem să vă mirosim mai bine. Dacă 
se întâmplă asta, vă rugăm să nu faceți 
mişcări bruşte pentru că s-ar putea să ne 
speriem şi mai tare. Rămâneți liniştiți sau 
mergeți încet înapoi.





“Vedeți voi, noi nu știm despre limitele 
habitatului nostru iar când se extind casele 
și drumurile nimeni nu ne întreabă și pe 
noi. Să nu ne înțelegeți greșit, ne place că vă 
dezvoltați, dar vă rugăm să țineți cont și de 
noi. 

Cred că povestea următoare spusă de o 
prietenă de-a noastră din clasa a V-a, vă va 
face să înțelegeți mai bine.”

Era o zi de primăvară. O rândunică 
venită de departe tăia albastrul cerului 
ca o săgeată. Plăpânzii ursuleți ieșeau din 
hibernare, iar toată natura reînvia.

Într-o zi frumoasă, Ioana mergea pe 
lângă autostrada construită de curând.  
Acolo, spre mirarea ei, s-a întâlnit cu un 
ursuleț mic, trist care plângea. 

- De ce plângi? a intrebat Ioana

Barbu Mihaela Maria 
clasa a V-a A - Școala ”Dr. Aurel Vlad”, Orăștie

Ursuleţul trist

- De când autostrada s-a construit, eu 
nu m-am mai întâlnit cu familia mea, am 
rămas izolat pe această parte a drumului, 
spuse ursulețul

- Dar de ce nu poți să te duci la ea?

- Este prea înalt gardul de protecție, 
iar eu nu pot să sar peste el. Ursulețul 
continua să plângă.

- Am eu o idee! a spus Ioana.

Ziua următoare, mulți constructori 
lucrau la autostradă. După o săptămână 
s-a construit un pod deasupra drumului. 
Ursulețul nu înțelegea la ce folosea acel 
pod. 

- De ce nu te duci la părinții tăi? a 
întrebat Ioana.

- Cum să mă duc? întrebă ursulețul 
cu lacrimi în ochi.

- Pe podul acela ce traversează 
autostrada. El s-a construit ca să permită 
animalelor să circule dintr-o parte în alta 
fără să deranjeze șoferii.

Ursulețul i-a mulțumit pentru gestul 
făcut și a traversat autostrada. Astfel, 
datorită Ioanei el și-a putut revedea și 
îmbrățișa din nou mama.



Dafiu Larisa Fiilop   Melinda

Mihăilă Ionuţ

Şi alţi prieteni ne-au desenat sau au scris despre noi. Dacă te simţi inspirat, am lăsat un loc liber 
mai jos şi pentru tine:

...........................................



                                                               Lupul este un 
                                                           animal oarecare,
                                                      Însă nu e mic, e mare
                                                        Este și el o vietate,
                                               Și cred că merită de toate.

                                                  Nu uitați, este o ființă
                                             Are și el o dorință
                                         Vrea să fie protejat
                                  Și de oameni ajutat.

                          Când auziți graiul său,
                   Evitați să-i faceți rău
            Suntem foarte norocoși
    Că-n patria noastră există lupi.

  Acestea nu sunt glume,
   Lupul are un rost 
              pe această lume,
  Are și el traiul lui, și 
              Nu o să facă rău 
                              nimănui! 

Lupul

Simina Denisa
clasa a V-a B, Școala ”Dr. Aurel Vlad” 

Orăștie



                                           Era o duminică dimineața plăcută de vară.
                        Trezindu-mă la primul cântat al cocoșului am fost chemat
                        de vărul meu să merg cu el în pădure la cules de ciuperci.

                          Entuziasmat am pornit alături de el spre marginea satului. 
                         Pădurea de stejar era plină de viață. Bogăția ei mă fascina. 
                   Mă minunam la fiecare pas de diversitatea plantelor și a animalelor 
                întâlnite. Vărul meu mi-a spus că dacă avem puțin noroc, putem vedea 
            chiar și ursul. Zmeurișul copt din poieniță trimitea miresme până departe, 
           iar ursul putea cu ușurință să-l simtă.

                 Din vorbă în vorbă am pătruns în inima pădurii, dar un zgomot de 
                vreascuri frânte ne-a atras atenția. Ne-am oprit după un tufiș pentru 
                 a vedea ce se întâmplă. Deodată, în fața noastră apăru Moș Petre, 
                  pădurarul satului. I-am spus cât de tare ne-am speriat crezând că 
                        este un urs. A râs vesel și ne-a spus că oamenii ar trebui să facă 
                              mai mult zgomot când sunt în pădure și nu ar trebui să arunce 
                                    resturi alimentare căci mirosul acestora i-ar putea atrage pe urși. 

                                         Respectând natura nu vom fi niciodată în pericol căci 
                                    animalele sălbatice respectă omul și nu-l atacă 
                                           decât atunci când se simt amenințate.

                                      În acea zi, am înțeles că ursul este simbolul bogăției 
                              și diversității unei păduri și chiar dacă nu l-am văzut, 
                                                   am fost mândru că în pădurea de la marginea
                                                      satului bunicilor trăiește acest animal.

Vălean Laurențiu
  clasa a V-a B, Școala ”Dr. Aurel Vlad”                 
                                                   Orăștie 

O lecţie
 despre natură




