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 Rotaţile în natură 2. – Rotaţile materiilor 
 
                                  Apa izvorul vieţii 
 
Sub ce formă ne întilnim cu apă în natură? 
 
Apa din natură conform temperaturii meteorologice se găseste în trei stări de 
agregare: curgătoare, ca precipitaţia sau apele din suprafaţă dar şi în sol; 
aeriană, sub formă de umezeală si ceaţă; întărit, sub formă de zăpadă şi 
gheaţă. Apele de  suprafaţă din ţara noastră sunt de două feluri: dulci si sărate 
– ultima este valabilă pentru  lacuri sărate în care diferite săruri si mineralele 
sunt dizolvate. Nu este neglijabilă apa care se regăseşte  in fiinţele vii, căci 
viaţa fără apă nu există. 
 
Cum se naşte ploaia? 
 
Baza rotaţiei apelor se bazează la schimbarea stării fizicea  acestora care este 
influenţată de schimbarea temperaturii. Sub influenţa căldurii, razele soarelui 
apele din suprafaţă se transformă in aburi si se duc spre sus, ca şi umezeala 
produsă de plantele, sau transpiraţia produsă de oameni şi  animale. Apa din 
atmosferă se contactează cu aerul rece, şi se transformă în  precipitaţii. 
Precipitaţiile, influenţate de temperatură si de viteza atmosferică,  cade înapoi 
pe pământ, sub forma de ploaie, lapovita, ninsoare, gheata. Precipitaţia căzută 
ajunge în sol, de unde este luată de plante, sau pe suprafaţa pământului, 
alcătuiesc lacuri, fluvii, râuri, mări. 
 
Ce cantitate de apă găsim in fiintele  vie? 
 
În privinţa umiditaţii din organism, cele mai inexigente fiinţe sunt viruşii, care 
trăiesc si în stare deshidratată . În afară de aceasta, aproape de  categoria 
aceasta putem nominaliza si  seminţele, sau copacii în stare de repaus 
vegetativ. Faţă de ei cactusul care  suportă bine seceta,  într-un procent de 
aproape 50%, conţine apă. Organismul unui om conţine 76% apă. Cea mai 
multă apă o  conţin melcii (85%) si meduzele (96%).  
 
De unde găsesc apă plantele si animalele? 
 
O mare parte a plantelor preiau apa din sol cu ajutorul rădăciniilor subţiri, dar 
la un procent mai mic sunt în stare să preia apă si cu ajutorul frunzelor. Dintre 
animalele cele mai emoţionante sunt cele care „beau” aproape cu corpul 
întreg, aici nominalizăm  majoritatea paraziţiilor, moluştele, amfibiile, - ele 
însă  suportă foarte greu seceta.  
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   Rotaţia materialelor organice  
 
Ce fac grădinarii pentru dezvoltarea plantelor? 
 
Pentru dezvoltarea plantelor lîngă  apă, soare, aer avem nevoie si de substanţă 
nutritivă. Substanţele nutritive pot fi compuse din materiale organice si 
neorganice. Substanţa nutritivă organică este alcătuită din gunoi. Gunoiul este 
folosit mai mult în grădini si în agriculutură. Această substantă organică 
ajunge în pământ de unde este preluată de plante şi le ajută  să se dezvolte. 
Plantele alcătuiesc hrana fiintelor vie, deci devin o altă substantă nutritivă 
organică.  
 
Ce se intimplă cu deşeurile plantelor care rămîn în urma secerişului? 
 
Plantele cultivate în agricultură sunt folosite în mare parte, se produc din ele 
alimente, nutreţuri pentru animale, însă sunt părţi care rămîn pe cîmpii, de 
exemplu:tulpina, rădăcina. De pe miriştile cosite după cerealele,se adună 
paiele şi le leagă în baloturi. Baloturile sunt folosite în grajduri pentru 
aşternutul animalelor, ca să devină împreună cu gunoiul material organic 
nutritiv, care este refolosit împreună cu resturile de rădăcini de pe cîmpie, 
unde după arat va ajunge înapoi în pământ. Dacă pîrjolim miriştea, sau 
transportăm baloturile în centrale termice distrugem cel mai valoros material 
nutritiv. 
 
În  pădure, cum ajung materialele organice în sol? 
 
Am citit că pe cîmpii materialele organice ajung în pămînt cu aratul Procedura 
este asemănătoare şi în natură. Plantele moarte şi gunoaiele animalelor 
sălbatice înainte sau mai tîrziu ajung în sol, unde sunt desfăcute de ciuperci, 
paraziţii si microorganismele. În felul aceasta devin din nou materiale 
organice. 
 
De unde provine zicala „copacii  mor pe picioare”? 
  
Procedura demolării materialelor organice în cazul copacilor este vizibil, 
pentru că la ele procedura se defsfaăşoară pe pămînt, chiar la faţa noastră. 
Dacă ne uităm atent la un copac bătrîn vedem pe el începutul bolii şi al 
demolării care este început de monocelulare, de bureţi în urma cărora 
materialul lemnos devine substanţă moale. Procedura devine şi mai avansată 
dacă pe copac sunt scoburi şi insecte xilofage. 
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 Fenomene atmosferice 
 
De unde bate vîntul? 
 
Mişcarea masivelor de aer din atmosferă este determinată de schimbarea 
temperaturii si al  încalzirilor pe teritoriile diferite. Este un fapt, că aerul cald 
se înalţa sus, dar după legiile naturii în locul aerului cald de undeva din 
margini vin altele. Nu este un lucru de mirat faptul că cele mai mari viscole 
sunt pe perioaqda verii, sau la zonele unde sunt diferenţe extreme între 
temperaturi. Un alt factor al mişcării aerului este rotaţia pământului. În 
anumite poziţii ale terei noastre atmosfera este neputiincioasă – o mişcare 
micuţă este de ajuns pentru formarea şi localizarea cicloanelor, vijeliilor dar şi 
pentru stabilirea direcţilor lor..  
 
De ce norii au diferite forme? 
 
Din suprafaţa pământului împreună cu aerul cald se înalţă şi aburii. Ei cînd 
ajung în atmosferă se contactează cu aerul rece şi apa se precipită. Forma, 
mărimea noriilor este hotărită după cantitatea aburilor din atmosferă şi 
diferenţa de temperatură dintre doă masive de aer, dar influenţează şi 
grăsimea, mişcarea stratului aerian. Potrivit faptelor din sus putem descoperii 
pe cer mai multe feluri din nori: cirocumulus, cumulus, nori de furtună sau 
întunecare complectă al cerului. 
 
De unde provine praful din aer? 
 
Sub înfluenta miscării aerului împreună cu aburii se mişcă în aer şi o grămadă 
de particule tari.. Astfel praful de pe pământ este ridicat de vînt si conform 
puterii acestuia,  poate fi transportat foarte departe. În ţara noastră de exemplu 
au fost ploi, care aduceau praf din deşertul Africii de nord, însă marea 
majoritate a prafului înălţat vine din apropiere: cîmpii agricole, circulaţie 
rutieră sau de pe urma lucrăriilor industriale. 
 
Omul, ce fel de substante duce in aer? 
 
Omul in afară de praf, încarcă cu o grămadă de materiale poluante în  aer. De 
exemplu fumul conţine multe particule poluante şi nu sunt neglijabile nici 
gazele care contaminează aerul din jur. Cei mai mari poluanţi sunt centre 
industriale, circulatia rutieră, sau producătorii de energie termică pentru 
încălzirea locuinţelor. Aceste poluări pornesc nişte proceduri periculoase în 
aer, ca de exemplu smogul. Ca urmare a cestora, precum si a altori poluanţi, 
sau contaminări ale aerului, se schimbă clima. 
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               Rolul omului în rotaţia materialelor 
 
De unde provin materialele de construcţii al caselor? 
 
Omul din mediul său scoate pe cele mai multe materiale prin minerit. O parte 
din ele sunt folosiet în activitaţi industriale, şi o parte considerabilă este 
folosită în domeniul construcţiilor. Conform creşterii semnificative a 
populaţiei necesitatea materialelor de construcţii s-a multiplicat faţă de 
exigenţa  care era cu o sută de ani in urmă. Materialele de construcţii sunt 
necesare  nu numai pentru construirea locuinţelor, fabricilor, a birourilor, de 
clădiri publice , ci şi pentru construirea drumurilor. Construcţia intensivă a 
drumurilor publice necesită foarte multe materiale din mediu: pentru 
fabricarea bitumului se folosesc pietre, pentru ciment calcar, sau pentru 
tencuieli se foloseşte nisip. 
 
Din ce se fabrică plasticul? 
 
Cel mai multilateral şi cel mai sofisticat grup dintre materialele folosite este 
plasticul, care poate fi fabricat prin mai multe metode, dar fabricarea 
industrală a lor se leagă de petrol. Plasticul în sine este un material poluant 
dar trebuie să ştim că adunarea si refolosirea lor este o şi mai mare povară 
pentru mediul nostru. Totuşi secolul trecut era secolul plasticului pentru că în 
zile  noastre de azi peste tot apar piese făcute din ele.  
 
De ce nu e bine să ardem materialele din jurul nostru? 
 
Deşeurile care provin de la consumatori sau producători au valoare, totuşi de 
foarte multe ori săpăm sub pământ în afară de aceasta cea mai risipitoare 
procedură este arderea lor.. Să nu uităm ceea ce ardem cade din rotaţia 
materialelor, şi nu mai este refolosibil nici pentru noi nici pentru altul, şi încă 
nici nu am vorbit despre faptul că în cazul materialelor plastice cu ardere se 
eliberează o mulţime de gaze contaminoase.. 
 
Cum putem să facem economii de materiale pe care le folosim din zii cu 
zii? 
 
Deşeul cel mai bun este deşeul neprodus, deci pe baza principiului  
gospodăririi economice trebuie să evităm producerea deşeului,.Toate 
activităţiile noastre trebuie să le  organizăm în aşa fel ca din elmentele naturii 
să folosim cît mai puţin, fie că este vorba despre materiale sau despre 
energie.. 
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 1. Faceţi un desen! 
Cum se transformă apa pe parcursul rotaţiei în natură dintr-o stare fizică în 
alta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pune în ordinea  creşterii! 
Următoarele fiinte vii, în privinţa umidităţii din corp  diferă. Aşează - le în 
ordine, începînd cu cea care are cea mai mare umiditate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A) melc   ….. 
 
B) seminţă de grîu  ….. 
 
C) omul   ….. 
 
D) meduza   ….. 
 
E) cactuşi   ….. 
 
F) trunghi de pom   ….. 
 
G) vírusuri   ….. 
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3. În cursul plimbării tale, studiază cu exactitate pădurea din jurul tău! 
Notează in caiet toate fiinţele vii care ajută arborii bătrini să se deterioreze. 
Faceţi o descriere documentară despre toate „bolile”arborilor  bătrini, trecând 
si cauzele acestora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Faceţi un tablou din materiale naturale! 
Din paie se pot confecţiona, nu numai piese de folosinţă. Din paie, frunze şi 
plante uscate poţi sa creezii un tablou frumos. E cu mult mai uşor dacă la 
început faci o schiţă cu creionul şi după aceea începi să lipeşt materialele 
naturale! 
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 5. Confecţionaţi  o morişcă de vânt! 
Pentru  a confecţiona o morişcă de vânt, o să ai nevoie de o foarfecă, patru 
flacoane asemanatoare, doua beţe rotunde, un ac de gămălie si de un băţ mai 
lung care va ţine morişca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analizează poluarizarea din mediul tău apropiat! 
Pregăteşte dintr-o coală de hîrtie albă mai groasă mai multe bucăţi de aceaşi 
mărime de 10 X 10 cm! Scrie pe ei numele tău şi numertoeazăl! Pe partea 
celalaltă unge cu lipici care se usucă cu greu, şi cu partea lipitoare aşează la 
un loc pe o durată de 1-3 zile neacoperit, unde animalele nu se lipesc de ele. 
După perioada ezperienţei cu ajutorul lupei sau al microscopului poţi să faci 
analiza de poluare după încaperile din casă: dormitor, bucătărie, baie, în curte, 
lînga drum, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Taie partea de jos al flacoanelor cu 2 cm. înainte de locul unde începe 
sa se îndrepte.  

2. Găureşte  în doua părţi de vizavi, unde poţi să bagi beţele rotunde. 
3. Leagă pe ele cu beţele rotunde în aşa fel ca să fie în sens opus unul cu 

celălalt.  
4. Să legi beţele rotunde exact la mijloc cu acul de gămălie în aşa fel ca 

lingurile să aibă poziţie de rotaţie. 
5. Trage acul de gămălie  pe capul băţului lung şi mişcă-l puţin ca să fie 

rotarea mai uşoară. 
6. Acum trebuie sa aştepti sa bată vîntul si sa aşezi morişca unde se simte 

mişcarea aerului. 
7. In livezi, viţă de vie si la grădini mari poţi să aşezi si una cu mărime 

mai mare combinată cu panglici colorate, fiind bună si pentru 
sperietoare de păsări! 
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 7. Faceţi o listă despre obiectele  plastice din jur! 
Trece alături de ele, dacă e posibil, confecţionarea lor, cu ajutorul altor 
materiale. ,Îîn caz afirmativ, din ce material e posibil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Căutaţi în mediul vostru deşeuri din materiale reciclabilet! 
Caută obiecte aruncate, care cu mică fantezie sau cu o transformare 
elementară poate fi refolosite. Organizaţi între colegi bursă de idei, şi 
prezentaţi ideile inovatoare! 
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