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ldenfi 

____________________

aste ed amer 

____________________

lnbaeă 

___________________

_

zdmeuă 

___________________

_

chnier 

___________________

_

rabc 

___________________

_

Amestecă literele de mai jos pentru a obține numele unor 
animale marine!

Animale marine

ȘTIAȚI CĂ?            Peste 70% din suprafața Pământului este acoperită de apă.  Peste 
un milion de specii diferite de animale locuiesc în oceane, iar oamenii de știință 

cred că multe specii nu au fost descoperite încă. O specie de animale este formată 
dintr-un grup de animale de același fel. De exemplu, sunt mai multe tipuri de 
balene; totuși, toate balenele sunt considerate 
o singură specie.

Animalele marine sunt animale care locuiesc în apă.
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Animale marine

Scoicile pot trăi până la 100 de ani!         

Un delfin poate învăța să se 
recunoască în oglindă!

În spațiul de mai jos, 
desenează imaginea ta.

Desenează pe tort 
numărul de 
lumânări care 
indică vârsta ta!

Știați 
   că?

Știați 
  că?
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Animale marine

l Meduzele sunt pe Pământ de peste 500 de milioane de ani. Asta
înseamnă că sunt dinaintea dinozaurilor sau a rechinilor.

l O anghilă electrică poate produce energie suficientă pentru a 
aprinde 10 becuri!

l Caracatițele au sânge și trei inimi!

l Inima unei balene albastre poate să
cântăreasca până la 600 kilograme!

Poți găsi numele animalelor ascunse în tabelul de mai jos?  (eng)

Știați că?

W	 H	 A	 L	 E	 J	 D	 R	 O	 O
	S	 E	 A	 H	 O	 R	 S	 E	 U	 L
	D	 C	 K	 R	 G	 Y	 A	 A	 L	 S
	O	 C	 R	 A	 B	 S	 Q	 U	 I	 D
	L	 V	 L	 O	 B	 S	 T	 E	 R	 H
P	 A	 C	 M	 B	 S	 N	 P	 A	 Q
	H	 J	 E	 L	 L	 Y	 F	 I	 S	 H
I	 O	 F	 S	 A	 D	 X	 P	 J	 A
N	 G	 U	 C	 H	 M	 L	 I	 E	 J
	G	 C	 P	 S	 H	 A	 R	 K	 B	 V

LOBSTER

WHALE

DOLPHIN

CRAB

JELLYFISH

SEAHORSE

SHARK

SQUID

CLAM
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Deșerturile sunt cele mai uscate locuri de pe Pământ. 

Acolo plouă foarte puțin - mai puțin de 25 cm pe an.

Uneori plouă o singură dată pe an sau chiar mai rar. 

Animalele care trăiesc în deșert s-au adaptat pentru 

a trăi cu puțină apă. Animalele iau apă din semințele

pe care le mănâncă sau din hrana pe care o vânează.

Cel mai cunoscut animal din deșert este cămila. Mulți oameni cerd că ea stochează 
apă în cocoașă, dar de fapt, o stochează în grăsime. Cămila folosește grăsimea 
pentru a avea energie atunci când nu găsește mâncare. O cămilă poate supravițui 
câteva luni fără mâncare, folosind grăsimea acumulată.  Pot supraviețui până la o 
săptămână fără apă.

Colorați cămila de mai jos!

Animalele din deșert
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l Suricatele își folosesc coada pentru a-și ține echilibrul
atunci când stau în picioare. De obicei  stau în picioare
dimineața penru a-și încălzi abdomenul după o noapte
rece în deșert.

l Clopoțeii de la coada unui șarpe cu clopoței cresc de
fiecare dată când șarpele îți schimbă pielea. Clopoțeii
sunt făcuți din același țesut ca și unghiile oamenilor.

l  Cucul alergător, deși aparține unei familii de păsări,
preferă să alerge în loc să zboare. Poate atinge o viteză
de 25 km/oră.

Animale din deșert

Trasează liniile de mai jos pentru a ajunge la animale!

Știați că?
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Animale din deșert

Potrivește fiecare animal cu umbra sa!

Țestoasele de deșert își petrec 95% din viață trăind sub pământ pentru 
a se ascunde de căldură. Ele pot supraviețui până la 1 an fără apă!

Tu câtă apă bei pe zi?  _____________________________ (pahare)

Scorpionii își pot încetini metabolismul, adică procesul prin care 
animalele își iau energie din mâncare. Atunci când nu găsesc 
mâncare, ei pot să supraviețuiască mâncând doar o insectă pe an.  

Știați 
  că?

Știați
  că?
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Mai jos sunt câteva animale care trăiesc în savană. 

Poți să completezi literele lipsă?

Animalele de stepă
O stepă este o zonă cu foarte puțini copaci.  O savană este o stepă dintr-o zonă 
tropicală. Preria este un alt fel de stepă, din zone cu temperaturi moderate.

Girafele au nevoie de foarte puțin somn. Ele dorm între 10 minute și 2 ore pe zi!

Spre deosebire de girafe, leii dorm chiar și câte 21 de ore pe zi! 

Tu câte ore dormi pe zi?  _____________________________

Fiecare zebră are un alt model de dungi - nu sunt două zebre 
identice. Poți să te gândești ce ai tu deosebit față de alți 
copii? 

Este vorba de amprente! Nu există două amprente identice. Uită-te atent la 
degetele tale: desenul pe care îl vezi este unic! 

l_u

_ebr_

gir_f_

g_epa_d

Știați 
  că?!
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Animale de stepă

Câinele de prerie seamană mai mult cu o veveriță decât cu un 
câine, dar au acest nume pentru că scot un sunet asemănător 
lătratului unui câine. Câinii de prerie sapă tuneluri și trăiesc sub 
pământ.

Ajută câinele de prerie să își găsească drumul 
către casă prin labirint. 

Bizonul mai este denumit bivol. Bivolii sunt cele mai mari animale 
din America de Nord. Ei pot ajunge la peste 900 de kilograme. 
Bivolii mănâncă iarbă, crengi și arbuști. 

Desenează 
mâncarea ta 
preferată:

FUN 
FACT!

Știați 
  că?
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Animale de stepă
Hipopotamii sunt înotători foarte buni și pot să își țină 
respirația până la 5 minute sub apă! 

Ghepardul este cel mai rapid animal din lume. Poate atinge o viteză de 115 
kilometri la oră în 3 secunde.  Asta înseamnă mai mult decât accelerează o 
mașină sport. 

Trage o linie pentru a uni partea din față cu partea din spate a animalelor.

Știați că?
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Animalele din pădurea tropicală

Ajută leneșii să își găsească literele.

O pădure tropicală este o pădure cu copaci înalți, vreme călduroasă și multă 
ploaie. În unele păduri tropicale plouă aproape în fiecare zi.

Știați că peste 50% din speciile de plante și animale de pe pământ 

locuiesc în păduri tropicale? 

Leneșii își trăiesc aproape toată ziua dormind în copacii înalți din 
pădurile tropicale. Ei dorm aproape 20 de ore pe zi.  Chiar și când nu dorm, 
se mișcă foarte puțin. Se mișcă așa de puțin, încât uneori cresc alge pe blana 
lor. 

B

C

E

d

b

c

e
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Iguanele au 3 ochi! Al treilea ochi special din vârful 
capului nu poate vedea imagini așa cum vedem noi 
cu ochii. În schimb, poate sesiza lumină/întuneric 
sau mișcare. Acest ochi o ajută pe iguană să se 
protejeze de prădători. 

Broasca de copac cu ochii roșii este cea mai cunoscută broscuță! 
Are ochi mari roșii pe care îi folosește pentru a speria prădătorii. 

Povestește o întâmplare când te-ai 
speriat. Cum ai reuțit să treci peste?

Unește punctele pentru a descoperi animalul!

Știați 
 că?

Știați 
 că?

Animalele din pădurea tropicală
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Toucanul este faimos pentru ciocul său. Ciocul reprezintă o treime din 
lungimea totatlă a tucanului.  Chiar dacă este foarte lung, ciocul său nu este 
greu. Este făcut din keratină, al fel cum este părul nostru.

Colorează tucanul de mai jos:

Animalele din pădurea tropicală
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