
1. Scrie cinci exemple de corpuri cu viață.

2. Găsește cinci exemple de corpuri fără viață.

7. Bifează răspunsurile corecte.
 Corpurile sunt:  obiecte;     numai ființe;

  lucruri;     ființe (plante, animale, om);
  numai obiecte;    toate la un loc.

 Mediul înconjurător este alcătuit din:
  aer;     plante;
  clădiri;     animale;
  corpuri;     apă.

 În alcătuirea corpurilor intră: 
  substanțe;    ambele;
  materiale;    nici una dintre ele.

3. Enumeră câteva corpuri care au dimensiuni mici.

4. Descoperă câteva obiecte cu forma alungită.

5. Ordonează corpurile de mai jos după dimensiuni:
a) crescător: rândunică, furnică, microbi, uliu, leu, musculiță, elefant, urs;

b) descrescător: casă, farfurie, bloc, mașină, stilou, scaun, umbrelă, ac.

6. Scrie câteva corpuri:
a) care își schimbă culoarea;

b) care își schimbă mărimea.
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9. Unește materiile prime cu corpurile prelucrate obținute din ele.

8. Dă exemplu de corpuri care să îndeplinească simultan (în același timp) condițiile:
a) au culoare, formă, mărime și gust;

b) au culoare și gust, dar nu au mărime;

c) nu au mărime, culoare, dar au miros.

10. Încercuiește corpurile care au:

a) masa mai mare: 

grâu lemn lut apă nisip

cărămidă sifon pâine hârtie sticlă

)

Carnețel

1 kg 1 kg
b) volumul mai mic:  
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Solide

1. Scrie câteva exemple de corpuri:

a) solide:

b) lichide:

c) gazoase: 

2. Stari    de    agregare
         solid, lichid, gazo

s

-

p p

 

2. Ordonează pe coloane următoarele corpuri după starea lor: frunze, apă, miresme, fructe, copac, 
râu, piatră, suc, aer, arome, iarbă, flori, ploaie, lampă, oxigen, văzduh, scară, abur, albină, iepure.

3. Îndepărtează greșelile strecurate:
 Cola, Sprite, portocală, Fanta, Mirinda, lămâie;
 caiet, penar, stilou, cerneală, creion, ascuțitoare, lac, gumă;
 aburi, fum, nor, gaz lampant, gaz de butelie, aer, spray.

4. Pregătește imaginar o supă/ciorbă. Așază grupat corpurile componente:

p fl p p g p

Gazoase

5. Grupează în corpuri solide și lichide alimentele care pot compune un mic dejun.

ș g p p

Lichide

p p ș p p j
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6. Enumeră corpuri care pot să treacă dintr-o stare în alta.

8. Descrie forma următoarelor corpuri. Motivează răspunsul!
 minge:

 lapte:

 fum:

7. Alege!

Gazos înseamnă:

 ca apa;  ca balonul;  ca sarea;   ca mierea;

 ca aburul;  ca gazul de butelie;  ca oxigenul;   ca fumul.

Lichid înseamnă:

  care se rostogolește;  care cade;   care se evaporă;

  care curge;   care se prelinge;   care pică. 

Solidul:

 se vede;  se taie;  se sparge;  se inhalează;

 se îmbuteliază în sticle;   se ingerează;  se respiră;   se rupe.

9. Scrie cinci exemple de corpuri solide care pot ține în interiorul lor corpuri lichide și gazoase.

ca sarea;c

ichid îd

ș g
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10. Completează cu forma corectă.

11. Corectează greșelile!
 Într-o zi, apa Gazoasă s-a întâlnit cu sarea 

Lichidă și au format saramura Solidă.

 Pentru dulceață, zahărul Lichid, cere ajutor 
su cului Gazos să intre în jocul „Siropul cel Solid“.

 Cafeaua Solidă se topește în 
clocotul apei Lichide și te îmbie să 
sorbi noul amestec Gazos.

Corpurile lichide:

Corpurile solide:

au/n-au

sunt/nu sunt

– formă proprie;

– culoare;

– miros;

– dimensiune;

– volum.

– colorate;

– transparente;

– tari/dure/rezistente;

– mari/mici;

– rotunde/pătrate.

Gazul de la butelie 

Din 100 de litri 
de oxigen gazos se 

ea 
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2. Dă exemplu de obiecte școlare ce au în componența lor metal.

3. Scrie cât mai multe utilizări ale metalelor:

 aur

 fier

 oțel

 aluminiu

Metale:

 feroase

 neferoase

 lichide

 ușoare

 grele

 prețioase

 radioactive

3. Metale.    Proprietati.    Utili
za
ri

    

         
-

-

,
1. Descoperă metalele din careu și completează lista de  

mai jos:
X P C X F X Z X
A L U M I N I U
R U P E E I N R
G M R R R C C A
I B U C Y H O N
N Y A U R E T I
T X I R X L E U
B R A N Z A L R

mai jos:

e

e

e

p ș p ț
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4. Explică proprietatea metalelor de a fi bune conducătoare de căldură și de electricitate. Scrie 
câteva întrebuințări bazate pe această proprietate.

5. De ce aurul și argintul sunt metale prețioase? Dă și alte exemple.

ț p p p

ș g ț ș

6. „Metalele se topesc“. Precizează avantajele acestei afirmații.

8. Inoxul și aluminiul sunt superioare din punct de vedere calitativ fierului. De ce?

9. „Metalele sunt o bogăție 
epuizabilă“. Propune câteva so lu ții 
care ar veni în sprijinul acestei afir  - 
mații.

7. Argumentează diferența dintre:
 metalurgie:

 siderurgie:

ț

 Principalele metale 

sunt aluminiul

-
cur, iar valoarea mare a 

 Metalele se topesc 

C
– aluminiul – 660 C
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4. Magneti.    Utilizarea lor    

         
1. Marchează corpurile atrase de magnet.

 cuie     mină de creion 
 pahar de plastic    resturi textile
 ace de cusut     monede din fier
 lamă de ras     sârmă de aluminiu

2. Adevărat (A) sau fals (F)?
 Magnetul atrage fierul.   Orice magnet are trei poli.
 Magnetul respinge plasticul.  Busola este o aplicație a magnetului.
 Prin încălzire magnetul devine puternic.  Polii opuși se atrag.
 Magnetizarea separă substanțele feroase.  Pământul este un imens magnet.

3. Dă exemplu de dispozitive care au în alcătuirea lor magneți.

5. O croitoreasă a împrăștiat acele dintr-o cutie. Prin ce metode le va putea aduna? Care 
metodă va fi mai rapidă?

4. Citește și completează:

-

 

p p g ț
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5. Miscare    si    repaus, ,
1. Completează:

 Un corp care își schimbă poziția față de un reper este în . 

 Două corpuri aflate în nu-și schimbă poziția unul față de altul.

 Schimbarea poziției acestora presupune  lor.

 Leagănul împins este în .

 Dacă se va  intră în stare de , deci este în .

 Gara este în .

 Parașuta în cădere este în .

 Patinatorul este  față de spectatori și în  față de patine.

2. Din următoarele exemple, separă în coloane: leagăn împins, copacul, vaporul, echilibriști la 
circ, perdeaua, pendula ceasului în funcționare.

CORPURI  ÎN  MIȘCARE CORPURI  ÎN  ECHILIBRU

3. Imaginează-ți că acum călătorești cu un tren. Alege un reper (corp 
fix) și stabilește în ce stări se găsesc următoarele corpuri:

 trenul

 scaunele

 tu

 casele

 copacii



4. Rezolvă problema:

Răspunde:
 Care sunt corpurile din problemă?

 Ioana își schimbă poziția față de gară? De ce?

 Poziția lui Radu se schimbă permanent față de Ioana? De ce?

p p

ș p ț ț g

ț p ț

5. Ce forțe acționează pentru mișcarea următoarelor obiecte? 

cărucior  

leagăn  

remorcă  

vagoane  

ușă  

minge  11
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 gravitatia.  frecarea.  electrizar
ea

 
 

 6. Interactiunea   dintre   cor
pu
ri

,

1. Alege varianta corectă:
 Toate corpurile lăsate liber în aer cad/nu cad pe pământ.
 Timpul de ajungere la sol depinde/nu depinde de masa corpului.
 Forța cu care Pământul atrage corpurile se numește greutate/masă.
 Forța de gravitație este/nu este o forță de atracție universală.
 Unitatea de măsură a gravitației este kilogramul/newtonul.

,

2. Motivează de ce...
 ... mărul copt cade pe pământ.

 ... mingea aruncată în sus ajunge în final pe sol.

 ... cosmonauții plutesc în spațiu.

 ... nu cădem de pe globul pământesc.

3. Încercuiește răspunsurile corecte.
Cine produce uzura anvelopelor și a pantofilor?

a) forța de gravitație b) mișcarea c) forța de deformare d) forța de frecare
În timpul mișcării unui corp peste alt corp apare:

a) forța de împingere b) forța de frecare c) forța de tracțiune d) forța de gravitație
Forța de frecare determină:

a) accelerarea mișcării b) frânarea mișcării c) reducerea mișcării d) căderea corpurilor

4. Completează spațiile libere folosind cuvintele date.
(apă, atrage, electrizării, se încarcă electric, atrag sau resping, textile, metalele)

 Prin frecare cu anumite materiale  unele corpuri .

 În urma  aceste corpuri  alte corpuri.

 O riglă electrizată va  bucățele mici de hârtie.

  nu se electrizează prin frecare.

 Corpurile electrizate pierd acest efect în contact cu .

p p p

ț p p ț

p g p

 alte corpuri.


