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Disciplin` op\ional` – NATuRA, PRIETENA MEA
– programa ]colar` –

OBIECTIVE CADRu

1. Cunoaşterea componentelor mediului înconjurător apropiat şi îndepărtat, ca rezultat al observării şi inves -
tigării acestuia și a elementelor/fenomenelor din natură.

2. Descoperirea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea înţelegerii acestora și a adoptării
atitudinilor şi comportamentelor de protecţie (şi autoprotecţie/securitate personală) în raport cu acestea.

3. Cunoaşterea/aprofundarea unor concepte ştiinţifice prin investigarea/explorarea mediului înconjurător, cu
determinări implicite la nivelul dezvoltarii capacităţii de a comunica într-un limbaj ştiinţific adecvat.

4. Educarea comportamentelor ecologice centrate pe interesul de a contribui la asigurărarea echilibrului
mediului natural pe baza unor atitudini de prietenie şi respect faţă de natură.

A. OBIECTIVE DE REFERIN|~
1. Cunoaşterea componentelor mediului înconjurător apropiat şi îndepărtat, ca rezultat al observării şi investigării
acestuia și a elementelor/fenomenelor din natură.

1.1. să descopere notiuni specifice „planetei/plane -
telor”, pe baza unor informaţii simple şi a unor obser -
vaţii, mijlocite şi nemijlocite despre Terra şi alte planete.

1.2. să asocieze informatii care să îmbogațească per cepția
despre planeta Pământ în complexitatea sa (subsol, sol,
atmosferă), pe baza lecturii și a observării unor procese şi
fenomene din natură/mediul înconjurător.

lectura şi comentarea unor povestiri, legende, •
arti cole din reviste, publicaţii de specialitate etc.;
vizitarea Observatorului Astronomic din Bucureşti,•
discuţii cu specialiştii în domeniu;
vizionarea unor diapozitive, DVD-uri, emisiuni TV,•
în vederea „explorării spaţiului cosmic, a vieţii
Terrei (dirijat şi independent);
observarea dirijată a bolţii cereşti, în diferite mo -•
mente ale zilei (dimineaţa, la amiază, la apusul
soa relui, precum şi în timpul nopţii);
vizitarea planetariului din Constanţa;•
vizitarea unui observator meteorologic;•
lucrări practice de confecţionare a unor machete•
reprezentând planete, forme de relief etc.;
exerciţii de înţelegere şi definire a unor elemente şi•
fenomene din spaţiul cosmic şi terestru (Soare,
Lună, stele, planete, Pământ etc.).
exerciţii de cunoaştere şi recunoaştere a unor roci,•
metale, minerale etc.;
fişe pentru portofoliu;•
excursii şi expediţii în mediul natural;•
observarea dirijată a unor ilustraţii referitoare la•
subsol, sol, atmosferă, precum şi vizionarea unor
diapozitive, filme, emisiuni TV, reprezentative în
acest sens;
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1.3. să descopere şi să înţeleagă apariţia şi evoluţia
omului pe Pământ, precum şi interdependenţa dintre el
şi mediu, pornind de la legende, lecturi şi ilustraţii.

joc de rol „Călătorie în adâncul mărilor şi•
oceanelor” sau „Omul are prieteni în adâncul
mărilor şi oceanelor”;
exerciţii de cunoaştere şi recunoaştere a unor roci,•

metale, minerale etc.;
colecţionarea unor probe de sol, argilă, nisip,•
pietriş, a unor roci şi minerale în vederea realizării
unui colţ al „Micului geolog” în incinta şcolii;
colecţionarea unor ilustraţii reprezentând•
atmosfera terestră (derularea unor fenomene
meteorologice);
rezolvarea unor teste, chestionare, fişe de muncă•
independentă, având ca suport informaţii şi
imagini, prin intermediul cărora vor putea fi
realizate corelaţii între procesele şi fenomenele ce
se petrec în natură;
jocuri de rol;•
lucrări practice.•
selectarea şi comentarea unor fragmente din opere•
literare, al căror mesaj vizează apariţia şi evoluţia
omului pe Pământ, relaţia dintre el şi mediu;
vizionarea unor filme documentare şi a unor•
emisiuni TV, pe tema apariţiei omului pe Pământ şi
a interde pendenţei dintre el şi mediu;
jocuri de rol;•
vizite la muzee;•
realizarea unor colecţii de obiecte aparţinând•
oame nilor din vechime şi până în zilele noastre;
întâlniri cu geologi, meteorologi, muzeografi,•
astronomi;
organizarea unor cercuri („Micul geolog”, „Micul•
astronom” etc.).

2. Descoperirea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea înţelegerii acestora și a adoptării
atitudinilor şi comportamentelor de protecţie (şi autoprotecţie/securitate personală) în raport cu acestea.

2.1. să identifice şi să definească fenomene naturale ce
se petrec în subsol, pe sol şi în atmosfera terestră.

lectura şi comentarea unor articole din reviste, •
pu blicaţii de specialitate etc., pentru înţelegerea
erup ţiilor vulcanice, a cutremurelor de pământ, a
exis tenţei zăcămintelor subterane, a producerii
unor fenomene naturale la suprafaţa pământului şi
în atmosferă (alunecări de teren, secete, inundaţii,
incendii naturale, furtuni, uragane etc.);
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2.2. să determine, pe baza informaţiilor, a observaţiilor
şi experimentelor, cauzele producerii unor fenomene
naturale şi efectele lor asupra omului.

2.3. să identifice efectele dăunătoare sau periculoase
ale unor fenomene naturale, în vederea prevenirii
acestora.

organizarea unor concursuri şcolare pe tema•
„Curiozităţi ale naturii”;
realizarea unor colecţii de texte şi imagini referi -•
toare la fenomene neobişnuite (cutremure, erupţii
vulcanice etc.);
joc de rol „Să înţelegem ce este un vulcan”;•
lecturi, imagini, diapozitive, filme documentare şi•
emisiuni TV despre meteoriţi;
exerciţii de asociere a comportamentelor anima -•
lelor cu producerea unor fenomene naturale;
exerciţii de cunoaştere a unor „comori” din adâncul•
pământului, folosind informaţii, ilustraţii, mate -
riale din natură - roci, minerale etc.;
joc de rol – „Căutătorii de comori”;•
joc – „Cine sunt oamenii de ştiinţă?”.•

exerciţii de stabilire a relaţiei cauză – efect, privind•
producerea unor fenomene naturale, folosind ca
suport informaţia corelată cu imaginea;
studiu de caz privind efectele fenomenelor naturale•
asupra omului;
joc de rol având ca finalitate educarea/adoptarea•
unor atitudini şi comportamente adecvate în cazul
unor pericole provocate de fenomene naturale;
vizionarea unor filme documentare, emisiuni TV,•
observarea unor imagini/ilustraţii reprezentând
pro ducerea şi urmările unor fenomene naturale.
exerciţii de clasificare a efectelor favorabile/be -•
nefice şi a celor dăunătoare/periculoase ale feno -
menelor naturale;
excursie la Vulcanii Noroioşi;•
realizarea unei expoziţii cu picturi ale elevilor, pe teme•
ca: „Furtuna”, „Vulcanul”, „Incendiul”, „Seceta” etc.;
exerciţii de corelare a mesajului unor legende şi•
mituri cu realitatea ştiinţifică;
rezolvarea unor teste, chestionare, fişe de muncă•
individuală, având ca suport informaţii şi imagini
referitoare la prevenirea efectelor negative ale
unor fenomene naturale;
realizarea în echipă a unor fotografii/filmulețe,•
folosind aparatul de fotografiat sau camera video,
care să surprindă efectele negative ale fenome -
nelor naturale asupra omului;
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2.4. să înţeleagă necesitatea cultivării comporta -
mentelor şi atitudinilor de protecţie (şi autoprotecţie) în
raport cu natura.

constituirea unui fotomontaj cu ilustraţiile realizate•
şi a unei baze de date referitoare la acestea;
selectarea şi memorarea unor poezii, ghicitori,•
având ca temă unele fenomene naturale.
organizarea unor acţiuni şi instructaje – cu•
colaborarea unor instituţii abilitate – pentru
formarea unor atitudini şi comportamente de
protecţie şi autoprotecţie în raport cu natura;
jocuri de rol.•

3.1. să descopere cauzele şi efectele unor fenomene ce
se petrec în interiorul şi la suprafaţa Pământului,
precum şi în atmosferă.

3.2. să emită judecăţi simple (pe baza observării directe
şi a informaţiilor dobândite privind producerea şi
evoluţia unor fenomene pe Terra).

exerciţii de formulare a unor judecăţi simple, cu•
privire la producerea şi urmările fenomenelor ce se
petrec în interiorul, la suprafaţa pământului şi în
atmosferă, pe baza informaţiilor receptate din
reviste, albume, atlase etc.;
povestirea unor întâmplări trăite în mijlocul naturii•
sau aflate prin intermediul altor surse;
exerciţiu – joc: „Dragă scafandrule”, „Călătorie în•
adâncul Pământului”, „Dragă pilotule” – scrisoare
adresată de către copii unui personaj imaginar;
joc de rol: „Călătorind în peşterile din România”;•
constituirea unui jurnal de lectură.•
exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri,•
pornind de la texte şi ilustraţii referitoare la produ -
cerea şi evoluţia unor fenomene pe Terra.

4.1. să înţeleagă importanţa unor fenomene naturale
în viaţa planetei şi a omului.

exerciţii simple de percepere şi înţelegere a impor -•
tanţei unor fenomene naturale în viaţa planetei şi a
omului;
exerciţii de observare directă şi dirijată a unor•
fenomene naturale;
experienţe pentru determinarea importanţei unor•
fenomene naturale în viaţa omului;
înregistrarea unor date privitoare la producerea şi•
efectele unor fenomene naturale sub formă de
scheme şi tabele sau a unor colaje cu ilustraţii;

3. Cunoașterea/aprofundarea unor concepte ştiinţifice prin investigarea/explorarea mediului înconjurător, cu
determinări implicite la nivelul dezvoltării capacităţii de a comunica într-un limbaj ştiinţific adecvat.

4. Educarea comportamentelor ecologice centrate pe interesul de a contribui la asigurarea echilibrului mediului
natural pe baza unor atitudini de prietenie şi respect faţă de natură.
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4.2. să conştientizeze necesitatea menţinerii echil i -
brului natural prin intervenţia raţională a omului în
exploatarea unor elemente sau fenomene din lumea
înconjurătoare.

4.3. să cunoască şi să respecte regulile de prevenire a
efectelor nedorite, cauzate de unele fenomene naturale
asupra unor segmente ale lumii vii şi nevii.

4.4. să înţeleagă necesitatea cultivării comporta -
mentelor şi atitudinilor de protecţie şi autoprotecţie în
raport cu natura.

exerciţii de formare a unor comportamente şi•
atitudini adecvate în raport cu natura, având la
bază sfaturi şi imperative de tipul „Convinge-te!”;
joc de rol – „Ce pot face copiii pentru menţinerea•
aerului curat?”;
exerciţii de tipul „Gândeşte şi răspunde!” (teste,•
chestionare, fişe de muncă individuală);
jocuri – „Baloane de săpun”, „Alfabetul vremii” –•
pentru sesizarea proprietăţilor aerului.
joc: „Prietenii omului în natură şi în lumea ştiinţei”;•
excursii şi expediţii în locuri unde este evidentă•
acţiunea omului asupra mediului;
realizarea unor albume cu ilustraţii evidenţiind•
intervenţia omului în natură;
relatarea unor întâmplări cu urmări pozitive sau•
negative asupra mediului înconjurător, trăite sau
aflate de un copil;
joc de rol – „Pot fi oamenii prietenii naturii,•
contribuind la protejarea mediului înconjurător?
Cum?”.
activităţi practice de amenajare a unor spaţii•
naturale, în vederea prevenirii sau eliminării
efectelor nedorite ale unor fenomene naturale;
fişe de lucru pentru portofoliu – colecţionarea unor•
informaţii şi ilustraţii despre unele elemente şi
fenomene ale naturii (apă, foc, vânt, cutremure,
alunecări de teren, peşteri, stânci cu forme
ciudate);
joc de rol – „Este întotdeauna natura prietena•
mea?”;
exerciţii tip grilă, pe criteriile „adevărat”, „fals”;•
lecturarea unor poveşti şi legende privitoare la•
producerea fenomenelor naturale şi a efectelor
acestora asupra omului;
exerciţii de deducere a unor acţiuni pe care omul•
poate să le întreprindă în folosul său, în timpul sau
ca urmare a producerii unor fenomene naturale;
selectarea şi învăţarea unor proverbe, zicători,•
texte şi poezii referitoare la unele fenomene
naturale;
exerciţii de justificare a afecţiunii şi respectului•
pentru natură, pornind de la situaţii concrete.
exerciţii de interpretare, emiţând judecăţi şi•
raţionamente simple, a unor afirmaţii cu valoare de
înţelepciune, privitoare la elementele şi fenome -
nele din natură.
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I. Mediul natural la scara planetei
• Pământul, adevăr şi legendă
• De la omul primitiv la omul zilelor noastre

II. Solul, subsolul
• Călătorie în adâncul Pământului
• Dărnicia Pământului
• Peşterile

III. Apa
• Apa în natură
• Mări şi oceane

IV. Aerul
• Aerul
• Ce este vremea?

V. Fenomene ale naturii
• Vulcanii
• Cutremurele de pământ
• Minuni ale naturii

VI. Natura în folosul omului
• Lumea ştiinţei
• Expediţie

Obiective cadru

1. Cunoaşterea componentelor mediului înconjurător
apropiat şi îndepărtat, ca rezultat al observării şi
investigării acestuia și a elementelor/fenomenelor
din natură.

2. Descoperirea cauzelor şi efectelor unor fenomene
naturale, în vederea înţelegerii acestora și a adop -
tării atitudinilor şi comportamentelor de protecţie
(şi autoprotecţie/securitate personală) în raport cu
acestea.

3. Cunoașterea/aprofundarea unor concepte ştiinţifice
prin investigarea/explorarea mediului înconjură -
tor, cu determinări implicite la nivelul dezvoltarii
capacităţii de a comunica într-un limbaj ştiinţific
adecvat.

4. Educarea comportamentelor ecologice centrate pe
interesul de a contribui la asigurarea echilibrului
mediului natural pe baza unor atitudini de prie -
tenie şi respect faţă de natură.

Standarde

S1: Descrierea caracteristicilor mediului înconjurător
şi a fenomenelor naturale observate.

S2: Formularea unor judecăţi logice şi adevărate, cu
privire la cauzele şi efectele fenomenelor din
natură.

S3: Adoptarea unor comportamente şi atitudini în
consens cu legile naturii și normele ecologice.

S4: Comunicarea într-un limbaj adecvat ideilor
ştiinţifice dobândite prin investigarea/explorarea
mediului înconjurător.

S5: Realizarea unor demersuri pozitive în relaţia om –
natură.

B. CONȚINuTuRILE ÎNVĂȚĂRII

C. STANDARDE CuRRICuLARE DE PERFORMANȚĂ



Pământul este considerat planeta vieţii,
a oame  nilor, dar şi a tuturor celor lalte fiinţe.

Pământul, împreună cu alte corpuri
cereşti, se roteşte în jurul Soarelui.

• Luna − satelitul natural al Pămân -
tului, vizibil mai ales noaptea, deoarece
reflectă lumina primită de la Soare.
• Soarele − astrul Sistemului nostru
solar, incandescent şi luminos, în jurul
căruia gravitează Pământul şi celelalte
planete ale sistemului. Lumina Soarelui
dă lumina zilei pe Pământ, iar căldura
lui întreţine viaţa.
• Stelele − corpuri cereşti cu lumină
proprie, care strălucesc noaptea pe bolta
cerească.

Aşa cum omul trece, de-a lungul vieţii,
de la o vârstă la alta (copilărie, tinereţe,
ma  tu ri  tate, bătrâneţe), aşa şi Pământul
„îmbătrâ neşte”. Vârsta Pământului este
însă mult mai mare decât cea a unui om:

• vârsta veche (era primară);
• vârsta mijlocie (era secundară);
• vârsta nouă (era terţiară).
În orice punct de pe planetă ne-am

situa, dacă privim în sus, observăm cerul.
Dincolo de acesta se întinde spaţiul cosmic.
Putem spune, aşadar, că cerul este poarta
către Univers.

Universul reprezintă ceea ce vedem şi
ceea ce nu vedem, este tot ce există: Pă -
mânt, Soare, Lună, stele, planete cunos -
cute şi necunoscute încă de om.

Planetele cunoscute de om sunt:
Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun. Ele reprezintă
doar o foarte mică parte din Univers şi se
rotesc toate în jurul Soarelui, constituind
împreună cu el Sistemul nostru solar.
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Lecţia 1

Ştiţi deja că Pământul este planeta noastră, 
a oamenilor. V-aţi întrebat oare de când există,
ce vârstă are el?
Aţi privit cerul ziua sau noaptea şi aţi dorit să ştiţi
ce este acesta? Sau v-aţi întrebat ce este Luna, 
ce sunt stelele pe care le vedeţi în nopţile senine?
Aţi simţit binecuvântarea Soarelui şi aţi fost 
curioşi să aflaţi ce este el? 
Haideţi să ne lămurim împreună!

Satelit − corp ceresc care se roteşte în jurul unei planete, însoţind-o în cursul mişcării ei.
Astru − corp ceresc, stea, planetă.
Incandescent − stare a unui corp în care, datorită temperaturii lui înalte, emite lumină.
Eră − epocă, perioadă istorică.

Pă mâ n t u l ,
a d e v ă r  şi  
l e g e n d ă
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MERCUR

SOARE

VENUS

PĂMÂNT

MARTE

JUPITER

SATURN

URANUS

NEPTUN

SISTEMUL SOLAR

SOARELE

PĂMÂNTUL

LUNA

Joc de rol
Natura, prietena omului
Imaginaţi-vă Sistemul nostru solar

ca fiind casa în care trăieşte fa mi  lia
formată din Soare, Lună, stele,
Pământ şi oameni.

Gândiţi-vă la rolul ocrotitor al
părin ţilor în familia voastră, apoi
alcătuiţi o mică poveste în care aştrii
să fie părinţii şi bunicii, iar oamenii să
fie copiii acestora.
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S\ [tim mai mult!
Cuvintele „Lună”, „Soare”, „Pământ” sunt adesea întâlnite în înţelepciunea

populară cu alte sensuri decât cele ştiinţifice − uneori pline de tâlc, alteori hazlii.
Iată câteva expresii în care sunt folosite aceste cuvinte. Pentru a vă îmbogăţi

limbajul, pentru a şti mai mult, reţineţi-le:

PămâNt
• La capătul pământului = foarte departe.
• Mânia pământului = îngrozitor, înfiorător.
• A se ruga cu cerul şi cu pământul = a se ruga cu

multă insistenţă.
• A făgădui cerul şi pământul = a promite ceva

imposibil.
• A nu şti (a nu auzi) nici pământul = a nu şti (a nu

auzi) nimeni; tainic.
• Cu o falcă-n cer şi cu una-n pământ = furios,

supărat.
• A lăsa toate la pământ = a lăsa totul la voia întâmplării.
• A intra în pământ = a dispărea, a se face nevăzut.
• A fi cu picioarele pe pământ = a avea simţul realităţii.

SOARE
• Soare cu dinţi = soarele din zilele geroase,

care străluceşte fără a încălzi.
• A fi rupt din soare = a fi foarte frumos.
• La soare te poţi uita, dar la dânsa (dânsul)

ba = arată că cineva este de o frumuseţe
fără seamăn.

• A se uita ca la soare = a privi pe cineva cu
multă dragoste.

LUNă
• A fi căzut din lună = a fi rupt de realitate.
• A prinde luna cu mâna (dinţii) = a obţine

un lucru foarte greu de căpătat, a realiza
ceva aproape imposibil.

• A da cu barda în lună = a fi nesocotit,
trăsnit.

• A-i răsări cuiva luna în cap = a cheli.
• Ghete lustruite-lună = strălucitor de

curate.
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Galaxia Calea Lactee

Important:
Sistemul nostru solar este doar o mică parte a

Universului.
El face parte, la rândul său, dintr-o grupă mai

mare, numită „galaxie”.
Galaxia este formată din miliarde de stele, din

gaze şi din pulberi cosmice.  
Galaxia din care face parte Sistemul nostru solar

conţine aproape 200 de miliarde de stele şi roiuri de
stele.

În nopţile fără Lună putem vedea pe cer o pânză
luminoasă, ca o ceaţă, formată de fapt dintr-o
îngrămădire de stele, neobservabile cu ochiul liber.

Ea este partea centrală a galaxiei noastre, pe care
astronomii o numesc „Calea Lactee” şi căreia oamenii
din popor îi spun „Drumul robilor”.

Satelit artificial

JOC (se va lucra în echip\)

Planetele
„Produsul final”: cele opt planete

ale Sistemului solar, la dimensiunile:
Mercur – 1 cm, Venus – 2,5 cm, Pământ
– 2,5 cm, Marte – 1,5 cm, Jupiter – 

28 cm, Saturn – 25,5 cm, Uranus – 
10 cm, Neptun – 10 cm.

Reţineţi! Ordinea în care le-am enu -
merat este şi ordinea planetelor faţă de
Soare, de la cea mai apropiată, Mercur, la
cea mai îndepărtată, planeta pitică Pluto.
Necesar: baloane, pastă de hârtie

presată, sârmă, culori tempera, carton, aţă
sau gută subţire pentru undiţă.

Pasta de hârtie se va obţine din apă şi făină bine amestecate, în care se vor introduce bucăţele de hârtie,
şerveţel.
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Satelit artificial

Mod de lucru: pentru planetele mai
mari putem utiliza baloane, mingi pe care
le tapetăm cu pasta de hârtie şi le colorăm
după ce se usucă.

Pentru planetele mai mici putem uti -
liza nuci, castane, plastilină sau sfere din
staniol, mingi de tenis, ping-pong.

Pe planeta Saturn putem lipi un inel
de cupat dintr-o farfurie sau dintr-un
pahar de plastic. Cu agrafe de birou vom
confecţiona un lăn ţişor pentru a putea
prinde „planetele”, în ordine, de o vergea
din lemn sau din plastic. „Pro dusul” va
putea fi expus în sala de clasă.

Alcătuiţi o poveste în care enunţurile
să cuprindă cuvintele „Pământ”, „Lună”,
„Soare”, „stele”, cu sensul cunoscut în în -
ţe  lep  ciunea populară (ex. „la capătul
pămân tului”). Povestea poate avea titlul
„Călă torii în Univers”.

Lansarea unei navete spaţiale

Aplica]ii
1. Informaţi-vă şi răspundeţi la ur -

mă  toarele întrebări:
• Universul este format dintr-o sin -

gură galaxie sau din mai mult e?
• Ce instrumente folosesc oamenii

(as tro  nomii) pentru a studia Universul?
2. Postaţi în portofoliul „Natura, prie -

tena mea” imagini, informaţii despre
planete, galaxii, Univers.

Inelele lui Saturn
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Încă de la începuturile istoriei lor,
oamenii au privit cerul şi au admirat

planetele, stelele, Soarele. Lipsiţi însă de
cunoştinţe ştiinţifice corecte şi de mijloace
care să le permită să investigheze spaţiul
cosmic sau profunzimile misterioase ale
Pământului, oamenii şi-au imaginat şi au
creat personaje şi poveşti fantastice pentru
a-şi explica tainele planetei.

În miturile europene, Universul era
imaginat sub forma unei jumătăţi de sferă.
Baza acesteia era Pământul, iar bolta era
cerul.

În închipuirea oamenilor de atunci,
Pământul avea forma unui disc, în jurul
căruia se învârtea Soarele. Partea de
dedesubt a discului era o boltă invizibilă,
care reprezenta Infernul (Iadul).

Se credea că Soarele, Luna şi stelele
aveau aceeaşi compoziţie şi erau consi -
derate izvoarele luminii, iar dincolo de
lumea vizibilă, oamenii credeau că se
întinde un ocean infinit, în mijlocul căruia
plutea Pământul.

Popoarele Indiei considerau că Pă -
mântul este un disc sprijinit de patru
elefanţi, care simbolizau cele patru vânturi.
La rândul lor, elefanţii şedeau cu picioarele
pe carapacea unei broaşte ţestoase.

Grecii îşi închipuiau că Pământul este o
insulă uriaşă, susţinută de o balenă gigan -
tică. Ei credeau că, atunci când balena se
întoarce pe o parte sau pe cealaltă,
Pământul se mişcă, explicându-şi în felul
acesta cutremurele.

Se povesteşte că, demult, între cer şi
Pământ nu era niciun spaţiu, astfel încât
fiinţele nu aveau loc să trăiască. Un zeu a
împins însă cu picioarele în cer, izbutind
să-l ridice deasupra Pământului.   

Legende despre 
Univers şi Pământ

Astronaut pe Lună

Luna, satelitul natural
al Pământului
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