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(scrie numele tău aici)



UniversUl este tot ce există: toate planetele, 
stelele, galaxiile și celealte obiecte din spațiu.

O galaxie este o mare colecție de stele, gaz, 
praf și alte lucruri. Galaxia în care locuim noi se 
numește Calea Lactee.

O stea este o sferă luminoasă și fierbinte de 
gaz ținut la un loc de gravitație. Steaua cea mai 
apropiată de noi este Soarele.

O planetă, așa cum sunt Pământul sau 
Jupiter, este un obiect mare ce orbitează în jurul unei 
stele. Planetele nu produc lumină.

Exemple de obiecte din Univers:



InStRUCIȚUnI 
pentru a te 

BUCUra
de această CaRte:
1. Fii cât poți de creativ.
2. Fii cât poți de caraghios.
3. Scrie și desenează tot ce 

vrei!

Să ÎnCepeM!



MeRgI afaRă. Ce vezi? Desenează ce 
ai văzut!





Uită-te pe fereastră la noapte și încearcă 
să vezi Luna. Poți să o vezi?

Dacă nu ai reușit să o vezi, încercă în 
nopțile următoare până reușești să o 
vezi și deseneaz-o!

De ce nu o poți vedea?

da! nU...





Sistemul Solar - model la scară:

Centrura de 
asteroizi

Pământ

Mercur

Venus

Jupiter

Marte



Colorează Sistemul Solar!

Soare

Uranus

Saturn

Neptun



Astronomii au găsit sute de planete 
care nu fac parte din sistemul nostru 
solar. Aceste planete se învârt în jurul 
altor stele din galaxia noastră.   



Imaginează-ți alte planete din 
jurul unei stele indepărtate. Ce culoare 
are steaua? Câte planete are în jurul ei? 
Desenează-le!

O stea îndepărtată



Scrie o poezie despre planeta ta preferată.

titlu:





Ai găsit o planetă nouă, incredibilă. 
Deseneaz-o! Cum se numește? Există animale 
și plante pe ea?



Desenul unui om de știință care tocmai a 
descoperit planeta:

(scrie numele planetei aici)



poveStește ÎntR-o bandă 
deSenată CălătoRIa ta până 
la planeta MaRte!









ConStelaȚIIle sunt imagini de obiecte, 
animale sau oameni care apar pe cer când 
unim stelele cu linii imaginare..

șar
pel

e

sco
rp

ion
ul



Uite câteva constelații. Caută-le pe cer 
noaptea!

carul mare

câin
ele

 mare

gemenii

racul
leu

hidra



Aici avem o schiță a unor stele de pe cer.



Unește punctele pentru a crea ConStelaȚII. 
Cum ai vrea să se numească?
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