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Scheletul
Ca la majoritatea vie]uitoarelor, atunci când ne deplas\m, alerg\m sau dans\m, 

corpul este sus]inut de oase, acestea alc\tuind scheletul.

Scheletul uman este alc\tuit din peste 200 de oase distincte, unite între ele prin 
articula]ii. Încearc\ s\ re]ii denumirea a cât mai multe dintre ele.
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Animalele au schelet?
Asemenea oamenilor, multe alte vie]uitoare prezint\ schelet.

Dintre acestea pot fi amintite: mamiferele, p\s\rile, unele reptile, pe[tii.

Animalele care au schelet fac parte din marea familie a vertebratelor, adic\  
a animalelor care au coloan\ vertebral\. Celelalte sunt nevertebrate.

Râma nu are oase.
Corpul s\u este moale.

Pe[tele este un vertebrat,  
numai c\ oasele care alc\tuiesc  

scheletul lui sunt foarte moi.

Crabul [i melcul sunt nevertebrate care au un corp foarte moale,  
protejat de o carapace sau o cochilie.
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Rolul mu[chilor
Mu[chii sunt precum ni[te fibre lungi, [i, asemenea elasticelor,  

ei se întind [i revin la forma ini]ial\ în func]ie de mi[c\ri.

biceps

triceps

Un rol important îl joac\ bicepsul, care ajut\ la `ndoirea  
bra]ului, `n timp ce tricepsul contribuie la întinderea acestuia.

Pentru a îndrepta mâna, bicepsul se întinde, în timp ce tricepsul se contract\  
[i trage osul antebra]ului. Atinge-]i mu[chii atunci când faci diferite mi[c\ri.
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Întotdeauna `n mi[care
În fiecare moment al zilei, unul sau mai mul]i mu[chi ai corpului nostru  

se afl\ în mi[care, chiar [i în timpul nop]ii, atunci când dormim.

Râdem, plângem, fluier\m, închidem sau deschidem ochii...
Mu[chii fe]ei nu se odihnesc niciodat\!

Anumite boli distrug mu[chii [i `i pun pe 
oameni `n imposibilitatea de a merge.

Pentru a sufla, trebuie s\-]i încordezi 
mu[chii afla]i la nivelul pieptului.
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Memoria
Unele informa]ii care ajung la creierul nostru dispar în timp (le uit\m).

Altele r\mân în memorie [i ne amintim de ele de fiecare dat\.

Pentru a merge pe biciclet\, trebuie s\ înv\]\m câteva mi[c\ri de baz\.
Nu le vom uita niciodat\, nici  m\car atunci când ne maturiz\m.

De asemenea, pe parcursul vie]ii, ne putem aminti diferite lucruri: o juc\rie pe  
care am îndr\git-o mult, casa în care am copil\rit sau un accident nepl\cut.
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Inteligen]a
Datorit\ inteligen]ei, putem reflecta, în]elege,  
g\si r\spunsuri sau putem înv\]a lucruri noi...

Încearc\ s\ pui p\tratele care  
lipsesc la locul lor. 

Prive[te cheile [i alege-o pe cea  
care deschide încuietoarea.

Aranjeaz\ merele în ordine.
Gânde[te-te bine. 

Prive[te imaginea [i spune  
de ce s-a pr\bu[it copacul.


