
 Viața în râu 
Colorează 



Micii noștri prieteni!

Colorați locuitorii râurilor și mărilor cu astfel de culori după cum vi-i imaginați în natură.

      Haideți să călătorim împreună în lumea 

minunată a râurilor și mărilor. Apa este o substanță unică prin 

natura și proprietățile sale. Este esențială pentru existența tuturor 

organismelor vii. Multe plante și animale sunt obișnuite să trăiască în apă și nu pot

exista  fără ea. Râurile și mările sunt un habitat pentru plante și animale rare. Unele

dintre ele sunt la limita dispariției și sunt incluse în Cartea Roșie.

    Din păcate, mediul apei poluate reprezintă o amenințare pentru viața 

lor. Poluarea cu deșeuri este deosebit de periculoasă.

    Iubiți locuitorii acvatici, explorați-le viața și zona de trai!

    Haideți să avem grijă de ei împreună!

    Nu poluați mediul cu deșeuri !
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Într-un râu curat totul este plin de viaţă! 
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Peștii au nevoie de oxigen la fel ca oamenii! 
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Somnul de asemenea trăiește în bazinul Mării Negre!
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Sturionul - locuitor al mării, intră în râu pentru a-și găsi hrana!
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Păstrăvul adoră apa rece!
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Contaminarea apei reprezintă o ameninţare pentru viaţa locuitorilor săi!
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Să avem grĳă de curăţenia râurilor!
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Crustaceele trăiesc în râuri curate!
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 Pentru a păstra viaţa în râu, este necesar să-l protejăm!



13

Broaștele trăiesc în râuri!
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Putem găsi în râu și broaște ţestoase
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Viaţa peștelui este grea într-un râu poluat 
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Vezi diferenţa dintre apele curate și cele poluate
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Nu există viaţă în aceste râuri 
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Completează desenul și colorează-l 
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Găsiţi cine a prins peștele și coloraţi-l!
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Colorează și vezi câţi pești sunt în acvariu !

1. roșu

2. albastru închis

3.  albastru
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Colorează și găsește peștele!

1. roșu

2. albastru închis
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Completează desenul!
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 NUME, PRENUME

Este tânărul ecologist
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