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Citeºte fiecare dintre urmãtoarele cuvinte ºi definiþii. Apoi citeºte propoziþiile de mai jos.
Completeazã spaþiile goale cu unul din cuvintele din listã care se potriveºte cel mai
bine în propoziþia respectivã (fã acordurile acolo unde este nevoie).

Exerciþiul 1 - Gãseºte înþelesul cuvântului în lumea reciclãrii

A recicla: a separa, apoi a
colecta ºi în cele din urmã, a
prelucra deºeurile, pentru a le
folosi ca materie primã în fab-

ricarea unor noi produse

Compost: îngrãºãmânt agricol
natural, rezultat în urma fer-
mentãrii lente a diferitelor 
resturi vegetale ºi animale,

amestecate cu unele substanþe
minerale

A reduce: a micºora canti-
tatea de produse pe care 

le aruncãm, cum ar fi
cumpãrând numai produsele
de care avem strictã nevoie,
produse care dureazã mult

timp ºi produsele care au cât
mai puþine ambalaje

Biodegradabil: capabil sã
putrezeascã, sã se descom-

punã sau sã se separe în mai
multe pãrþi, de obicei cu aju-

torul microorganismelor

Ecologie: ramurã a biologiei
care studiazã raporturile din-

tre organisme ºi mediul în care
se dezvoltã ºi trãiesc

Concasor: maºinã de sfãrâmat
materiale dure, pregãtindu-le

pentru a fi reciclate

Bimetal: alcãtuit din douã 
metale

A refolosi: a prelungi viaþa
unui obiect folosindu-l de mai

multe ori

Compactor: utilaj folosit pen-
tru a tasa/presa deºeurile
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1. Resturile de hârtie ºi mâncare sunt ___________________ pentru cã pot fi reci-
clate de naturã.

2. Producãtorii are trebui sã____________ ambalajele produselor lor. 
3. Cutiile de suc sunt ________________ pentru cã sunt fãcute din aluminiu ºi oþel. 
4. Aº putea _______________ felicitãrile de Crãciun pentru a face din ele etichete

pentru caiete. 
5. Dacã am avea un/o ______________ nu am mai avea nevoie de atât de multe

coºuri de gunoi. 
6. Poþi construi _____________ în curtea casei. 
7. Tãierea copacilor pentru a construi noi spaþii de parcare este împotriva principiilor

_______________. 
8. Este o idee bunã sã colectezi cutii de aluminiu pentru a le  _______________.
9. Un/o ______________ este folosit(ã) pentru a sparge sticle care urmeazã sã fie

reciclatã.

Alege rãspunsul potrivit, încercuind litera corespunzãtoare:

1) Dã un exemplu de resursã care se regenereazã natural...
a) metale b) combustibili fosili c) plante

2) O resursã naturalã neregenerabilã...
a) poate fi înlocuitã b) nu poate fi înlocuit? c) poate fi irositã

Exerciþiul 2 - Un lucru e sigur despre resurse:
dacã au fost epuizate, rãmân epuizate!
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3) Când producem ceva, resursele naturale sunt...
a) folosite b) conservate c) în creºtere

4) Când aruncãm deºeurile rezultate în urma folosirii unor produse, ele sfârºesc
prin a fi...
a)  arse b) aruncate în ocean c) aruncate în gropile de gunoi

5) O metodã de a conserva resursele naturale neregenerabile este...
a) reducerea cantitãþii de deºeuri solide pe care le producem
b) creºterea cantitãþii de deºeuri solide pe care le producem
c) închiderea gropilor de gunoi

6) Pentru a reduce cantitatea de deºeuri solide, am putea cumpãra produse...
a) de unicã folosinþã
b) care folosesc ambalaje de plastic
c) care pot fi reciclate

7) Reciclarea înseamnã sã...
a) cureþi gunoiul
b) faci noi produse folosindu-le pe cele vechi
c) arzi deºeurile

8) Când depozitãm gunoiul în gropi de gunoi, îngropãm de asemenea...
a) produse noi b) lucruri care pot fi arse c) resurse naturale

9) Pentru cã resursele neregenerabile sunt limitate...
a) þãrile sunt în competiþie unele cu altele pentru a obþine resurse
b) fiecare þarã are toate resursele de care are nevoie
c) þãrile nu au nevoie de resurse
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Pentru acest exerciþiu foloseºte Banca de Rãspunsuri ca sã complezi spaþiile goale
cu cuvintele potrivite.
Nu uita: fiecare cuvânt din Banca de Rãspunsuri poate fi folosit o singurã datã!

Mulþi dintre voi ºtiu deja cã cei trei R - a reduce, a
refolosi ºi a                                  sunt cele mai impor-
tante lucruri pe care le pot face copiii pentru ca gunoiul
sã nu dãuneze Pãmântului. Când ne gândim la metode
prin care sã refolosim lucrurile sau când ne hotãrâm sã
le reciclãm, în loc sã le aruncãm la gunoi sau sã le
ardem, contribuim la calitatea                       (incluzând
aerul, apa ºi solul). De exemplu, dacã reciclãm anumite
lucruri, în acele gãuri mari construite în pãmânt,
numite                            ,se adunã mai puþine deºeuri.
Mai mult, dacã refolosim lucrurile mai vechi în loc sã
cumpãrãm unele noi (de exemplu un borcan poate fi
refolosit ca suport de creioane ºi pixuri) contribuim la
calitatea aerului. Cu alte cuvinte, refolosind lucrurile
vechi, fabricile nu mai trebuie sã producã atât de multe

obiecte noi, ceea ce este o reducere a consumului de energie ºi un nivel mai mic
de                        pe care o cauzeazã aceste fabrici.

Exerciþiul 3 - De ce deja reducem consumul, refolosim anumite produse ºi reciclãm?

Banca de
rãspunsuri

poluare
a reacþiona

mediu 
a recicla

gropi de gunoi
molecule de aer

sol
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Deja ºtim câteva motive pentru care este bine sã þinem cont de cei 3 R, dar mai sunt ºi
alte motive. te-ai gândit vreodatã cã gunoiul ar putea avea un efect asupra climei?
Potriveºte descrierile de mai jos cu cuvântul potrivit din Banca de Rãspunsuri!

1) Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperaturã, vânturi, precipitaþii atmos-
ferice) care caracterizeazã starea medie multianualã într-o regiune geograficã

2) Aerul de deasupra suprafeþei Pãmântului, care conþine gazele cu efect de serã în
mod natural.

3) Douã gaze cu efect de serã binecunoscute care încãlzesc
Pãmântul suficient cât sã trãim în condiþii optime. Când o can-
titate prea mare de astfel de gaze ajunge în atmosferã, ele
devin poluante.

4) Un nivel de cãldurã mãsurabil. Când prea multe gaze cu
efect de serã ajung în atmosferã, fiind poluante, cãldura este
captatã ºi astfel se produc schimbãrile climatice.

5) Stare a atmosferei la un moment dat ºi într-un loc anumit,
determinatã prin totalitatea elementelor meteorologice. 

6) Degradarea chimicã a deºeurilor, dupã ce sunt depozitate în
gropile de gunoi. Acest proces emite metan, un gaz cu efect
de serã.

7) Ceea ce vrem sã facem în legãturã cu emisiile de gaze cu
efect de serã. Pentru a putea face acest lucru este

nevoie sã ne gândim la produsele pe care le
folosim zi de zi, sã aflãm din ce sunt fãcute ºi
dacã le putem refolosi sau recicla.

Exerciþiul 4 - Deºeurile ºi clima

Banca de rãspunsuri
     Vreme
     Climã
     Camion
     Descompunere
     Dioxid de carbon 

ºi metan
     Atmostferã
     Produse
     Oameni
     Temperaturã
     A reduce
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În exerciþiul urmãtor citeºte despre produsele ºi materialele pe care le foloseºti zi de zi
ºi descoperã cuvintele care lipsesc pentru a afla cum refolosirea sau reciclarea aces-
tor produse ar putea reduce emisiile de gaze cu efect de serã ºi cum ar putea preveni
schimbãrile climatice.

Dupã ce ai rezolvat ºi acest exerciþiu, mergi la ultimele douã pagini din caiet pentru a
descoperi jocul "Oracolul deºeurilor ºi schimbãrilor climatice". Decupeazã ultima pa-
ginã ºi citeºte cu atenþie instrucþiunile pentru a -þi construi jocul. E un joc educativ pe
care sã-l joci cu prietenii, din care afli, de asemenea, ce efect au produsele pe care le
foloseºti asupra climei.

Produse din plastic, metal ºi sticlã

Bei lapte din cutii de plastic, suc din cutii de metal ºi mãnânci gem din bor-
cane de sticlã?
Aceste recipiente sunt produse din _ _ _ _ _ _ _ (SEREURS) naturale,
care sunt mai întâi exploatate, apoi transportate ºi prelucrate în _ _ _ _
_ _ _(IFBAIRC), ca sã devinã plastic, metal sau sticlã. Acest întreg pro-
ces de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (APRULECRER) degajeazã în atmosferã gaze

cu efect de serã care cauzeazã schimbãrile climatice. Reciclând sau refolosind
obiectele de plastic, _ _ _ _ _ (LEMAT) ºi sticlã, poþi reduce cantitatea de materie primã
care se exploateazã pentru a produce aceste obiecte, transportul ºi resursele umane
folosite pentru a fabrica produse noi. Cu alte cuvinte, reduci cantitatea de gaze cu _ _
_ _ _   _ _  _ _ _ _ (CEFTEEDSRÃE) emisã ºi contribui la prevenirea fenomenului schim-
bãrilor climatice.

Exerciþiul 5 - Noi motive pentru a reduce, refolosi ºi recicla
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Produse din hârtie

Foloseºti produse din hârtie precum ºerveþele, batiste din hârtie sau hârtie de ambalat? 
Pentru ca tu sã foloseºti aceste produse, este nevoie sã
tãiem _ _ _ _ _ _ (APIOCC), sã-i transportãm ºi sã fie pre-
lucraþi în fabricile de hârtie. Acest proces _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ (IABERÃEZLE) o cantitate semnificativã de gaze cu efect
de serã care contribuie la schimbarea climei. Reducând _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (NATCAETATI) de hârtie pe care o
foloseºti în fiecare zi sau reciclând-o,  contribui la reduc-
erea cantitãþii de emisii de gaze cu efect de serã care se
degajã în timpul prelucrãrii hârtiei. De asemenea, contribui la prelungirea duratei de
viaþã a copacilor care absorb în mod natural _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _
(OIDULDIXEDRBAONC) din aer.

Resturile de mâncare, frunzele uscate ºi crengile rupte
din grãdinã

Se întâmplã ca dupã o masã sã mai rãmânã resturi de mâncare pe
care ºtii cã nu le va mai mânca nimeni? 
Toamna se adunã multe frunze ºi crengi uscate în grãdinã?

Poþi sã aduni la un loc toate aceste resturi în grãdinã, sã le ameste-
ci mereu astfel încât sã permiþi aerului sã pãtrundã. Aceasta este
ceea ce numim COMPOST. Procedând astfel, o mare parte din
deºeuri nu mai ajung în gropile de gunoi, unde se descompun ºi pro-
duc emisii de gaze cu efect de serã. Compostarea ajutã, de aseme-
nea, la înmulþirea plantelor. Plantele, ca ºi copacii, _ _ _ _ _ _ (ROB-
SAB) dioxidul de carbon, purificând aerul ºi prevenind fenomenul
schimbãrilor climatice.
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Din chenarul de mai jos afli care sunt cantitãþile de emisii de gaz cu efect de serã pe
care le poþi reduce reciclând hârtie ºi metal.

Foloseºte informaþiile din cãsuþa de mai sus pentru a completa spaþiile goale din exerci-
þiul urmãtor:

Dacã ai prevenit 91 de tone de dioxid de carbon sã ajungã
în atmosferã, ai reciclat                              de tone de cutii
de aluminiu.

Dacã tu reciclezi 3 tone de hârtie de ziar ºi 3 dintre prietenii
tãi fiecare recicleazã câte 2,5, împreunã preveniþi                 de
tone de dioxid de carbon sã ajungã în atmosferã.

Câte cutii de aluminiu trebuie sã reciclezi pentru a preveni 26 de tone de dioxid de
carbon sã ajungã în atmosferã, (þinând cont cã o cutie cântãreºte 150 de grame)?

Exerciþiul 6 - Provocarea matematicii

O tonã de aluminiu reciclat - 13 tone de dioxid de carbon prevenite
O tonã de hârtie de ziar - 2,5 tone de dioxid de carbon prevenite
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Exerciþiul 1
1.biodegradabile
2.reducã
3.bimetale
4.refolosi
5.compactor
6.compost
7.ecologiei
8.recicla
9.concasor

Exerciþiul 2
1)c2) b
3)a4) c
5)a6) c
7)b8) c
9)a

Exerciþiul 3
-a recicla
-mediului
-gropi de gunoi
-poluare

Exerciþiul 4
-climã
-atmosferã
-dioxid de carbon
-temperatura
-vremea
-descompunere
-a reduce

Exerciþiul 5
-resurse
-fabrici
-prelucrare
-metal
-efect de serã
-copaci
-elibereazã
-cantitatea

Exerciþiul 6
-7 tone de aluminiu
-26,25 de tone CO2
-13 333 cutii de aluminiu

Rãspunsuri corecte:
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Instrucþiuni:
1.decupeazã jocul urmând linia punctatã din jurul textului.
2.þinând pagina cu instrucþiuni cu faþa spre tine, îndoaie foaia în douã
cu grijã, apoi încã o datã în douã.
3.desfã foaia pe care tocmai ai îndoit-o. Cu pagina cu instrucþiuni în
continuare cu faþa la tine, îndoaie fiecare colþ al foii, astfel încât ele sã
se întâlneascã în centrul foii.
4.întoarce foaia pe partea cealaltã. Din nou, îndoaie colþurile astfel
încât ele sã se întâlneascã în centrul foii.
5.îndoaie pãtratul în jumãtate, obþinând astfel un dreptunghi ºi clapele
deschise cu faþa în jos. Textul jocului ar trebui sã fie acum cu faþa spre
tine.
6.introdu degetele arãtãtor ºi mare de la fiecare mânã sub clapele din
exterior.
7.strângând degetele, împinge colþurile clapelor spre centru.

Cum se joacã?
1.rãspunde la fiecare dintre întrebãrile de pe clapele exterioare.
2.alege unul din rãspunsurile posibile din interior. Deschizând jocul
aveþi patru rãspunsuri posibile.
3.uitã-te sub rãspunsul ales pentru a afla mai multe informaþii.

Succes!

Jocul "Oracolul Deºeurilor ºi Schimbãrilor Climatice"
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Poþi contribui la reducerea efectelor 
schimbãrilor climatice folosind mai 

puþinã hârtie.Recicleazã hârtia
folositã ºi cumpãrã hârtie

produsã din materiale
reciclate!
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Poþi preveni schimbãrile climatice reciclând
recipiente de plastic ºi cumpãrând 

produsedin plasticreciclat
. Încearcã sã foloseºti 

produse din
plastric reciclat.

Poþi ajuta ºi tu la reducerea fenom
enului schim

-
bãrilor clim

atice reciclând m
etalul ºi sticla.

Foloseºte borcane vechi pe post de
suport de pixuri sau fã 
decoraþiuni din m

etal

Hârtia se obþine în urma tãierii copacilor, care trebuie
transportaþi ºi procesaþi în fabrici de hârtie. aceste acti-
vitãþi contrbuie la apariþia schimbãrilor climatice, pentru
cã elibereazã în atmosferã gaze cu efect de serã.

Hârtia

Co
m

p
o

st
ul

Plasticul
Plasticul se obþine din materie primã, care este exploatatã,
transportatã ºi apoi procesatã în fabrici. Aceste activitãþi
genereazã gaze cu efect de serã, schimbînd clima.

Plasticul

din ce se

obþine? 

vezi înãuntru

Hârtia
De unde

provine?
vezi înãintru
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