
Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – planșă tipăribilă gratuit

© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Materiale oferite prin amabilitatea Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – fișă tipăribilă

© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE

Pajiștea – mediu natural

Observă imaginea de mai jos. 
Ce caracteristici are ecosistemul reprezentat?

Amintește-ți: de ce condiții au nevoie semințele pentru a încolți?

fluturele scaieților

bondar de pământ

șoarece

iepure

prepeliță

păpădie

Pajiștea este un ecosistem natural întâlnit în diferite zone geografice, indiferent de  forma de relief. 

În pajiștile de câmpie cresc ierburi perene de diferite înălţimi, care au rădăcini înfipte adânc în pământ, 
pentru a rezista la uscăciune. Astfel de plante sunt: pirul, cicoarea, trifoiul. 

Animalele care trăiesc în pajiști prezintă diverse adaptări. Unele au culori care le ajută să se confunde cu 
mediul, altele sapă galerii în pământ.

margaretă

albăstrea

hârciog

popândău

capră neagră

Pajiștile din zona de munte se caracterizează prin tem pe raturi scăzute și vân-
turi puternice. Pentru a rezista la aceste condiţii, vieţuitoarele au diferite adaptări. 

Plantele au tulpini scurte sau întinse pe pământ, frunzele lor sunt acoperite 
cu perișori protectori sau cu ceară, iar florile sunt viu colorate. 

Unele animale au culori închise și corpul acoperit cu peri (bondari), altele 
sunt active doar o perioadă scurtă, pe timpul verii, apoi stau într-o stare de 
amorţire (șopârla de munte). 

acvilă  
de munte

șopârlă  
de munte

gențiană 
albastră argințică

1.  Pe baza informațiilor din lecție și din alte surse (reviste, enciclopedii, internet), completează un tabel 
după modelul de mai jos.

2.  Scrie un text de 10 rânduri, în care să descrii o pajiște din zona în care locuiești.  
Ilustrează textul cu un desen potrivit.

aplicații Tip de pajişte Adaptări ale plantelor Adaptări ale animalelor
Pajişte de câmpie

Pajişte de munte

PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE


