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COMUNICAREA SIMPLĂ,
DE BAZĂ: CUVINTE, GESTURI,
EXPRESII
Ce am remarcat citind cartea

Ex. 1
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Oamenii și ființele din natură comunică prin diverse tipuri de intervenții: zgomote, mesaje vocale (sau 
cuvinte, în cazul oamenilor), gesturi, expresii faciale sau diverse alte semnale adresate altor simțuri ale 
interlocutorilor.
Oamenii, spre deosebire de animale, pot să și consemneze informațiile pe care doresc să le transmită: 
prin scriere, desen, alte procedee artistice și, mai nou, prin captare fotografică, sonoră sau prin filmare. 
Oamenii sunt singurii care dispun de acest dar: cultura, o trăsătură a sufletului.

Animalele sunt inteligente, fac lucruri 
extraordinare, ne dovedesc curaj, spirit 
de sacrificiu, fidelitate, însă nu-și 
consemnează informațiile prin acte de 
cultură. Umanitatea tocmai prin cultură 
a supraviețuit și a evoluat în 
rafinamentul spiritului.

Ce tipuri de zgomote cu scop comunicativ, dintre cele amintite mai sus, ați întâlnit în carte? Notați 
răspunsurile în spațiul punctat.

• Cum comunică personajele principale, oamenii?    ...................................................................................................................

• Cum comunică Haiduc, cățelul?  .......................................................................................................................................................................

• Cum comunică păsările și mamiferele?    ............................................................................................................................................

• Cum credeți voi că își transmit mesaje peștii, reptilele?    ..............................................................................................

• Cum ați observat că semnalizează insectele?    ............................................................................................................................

• Cum vă imaginați că ar comunica florile și fructele?    ........................................................................................................
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Ex. 2
Scrieți în dreptul imaginilor sau uniți prin săgeți varianta sau variantele corecte legate de cum 
comunică personajele din imagini. Alegeți răspunsurile din gama următoare: mesaj vocal, 
cuvinte �i propozi�ii, sunete, infrasunete, onomatopee, expresii faciale, expresii corporale, 
posturi, gesturi, succesiuni de mi�cări, semnale luminoase, atitudini.

.............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................

..............................................................................................

...................................................................... ...................................................................... ......................................................................

...................................................................... ......................................................................
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• Ce categorie de personaje din carte credeți că dispune de un evantai mai bogat al 
posibilităților de comunicare?  

...................................................................................................................................................................................................................................................................

• Ce zgomote provocate altfel decât vocal întâlnim în pădurea din carte?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

• Ce tipuri de vietăți obișnuiesc să-și cucerească partenera prin dans?

...................................................................................................................................................................................................................................................................

• Desenați în spațiul dat din caseta liberă o vietate din carte care face zgomot fără ca 
mesajul să fie vocal (ex. greierele țârâind, cosașul, ciocănitoarea ciocănind, fâlfâitul unei 
păsări, tropăitul unui animal cu copite etc).

Ex. 3
Răspundeți la următoarele întrebări:
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• Ființele care ”urlă” cel mai puternic de pe planetă sunt balenele. Ele se aud una pe alta de pe 
țărmurile opuse ale aceluiași ocean (deci și din jumătăți diferite ale globului!), doar că frecvența 
sunetului este atât de joasă, încât iese din raza noastră de percepție. Dacă le-am putea percepe, 
zgomotul ne-ar asurzi și distruge. Zgomotele lor joase, pe care nu le putem auzi, se numesc 
infrasunete. Noi, toate ființele din natură, am fost setate pe frecvențe diferite de undă, cum sunt 
setate și posturile de radio, tocmai ca să putem coexista și conviețui.

• În natură, broscu�ele cu pielea colorată intens sunt, în 
general, otrăvitoare și așa anunță că posedă arma 
distrugătoare. 

• Tot folosindu-se de culoare, ciuperca ro�ie cu buline din 
paginile cărții ne atenționează că e periculoasă. 

• Broasca de copac orăcăie pentru a-și anunța marcarea 
teritoriului, anunță când sunt schimbări climatice sau când 
vrea să-și cucerească partenera.

• �oriceii produc sunete extrem de ascuțite (chițăie), dar pe 
cele mai multe nu le percepem. Dacă sunt înregistrați și 
înregistrarea este decodificată, se observă că ei cântă extrem 
de armonios, asemenea ciripitului păsărelelor, mai ales 
atunci când se împerechează.

• Ființele care vorbesc pe frecvențele cele mai înalte sunt 
liliecii, rozătoarele în general �i multe specii de insecte 
(nu le auzim pentru că țiuie mult prea sus pentru urechiușele 
noastre). Aceste zgomote pe o frecvență foarte ridicată se 
numesc ultrasunete. Acestea, izbindu-se de peretele peșterii 
sau de alte obstacole, generează un ecou. Liliacul îl 
recepționează și știe tot ce se desfășoară în acea direcție. 
Fenomenul se numește ecoloca�ie.

Curiozitµti‚
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Există specii la care unii membri î�i semnalizează în mod special prezen�a prin sunet, 
mișcare, culoare, lumină sau irizații (pene sau solzi, aripi de insectă etc care își schimbă nuanța 
în funcție de cum cade lumina pe ele).
Din contră, alții se străduiesc ca prin culoarea blăniței, a penajului, a solzilor să se camufleze.

Câteodată, această deosebire se întâlnește chiar și între membrii aceleiași familii! 
Pe acest principiu, masculii păsărilor sunt mai colorați și mai spectaculoși decât femelele:

• Mămicile-pasăre se camuflează în culori cenușii sau brun, ca să poată 
cloci și îngriji puii în tihnă, departe de privirea prădătorilor. 

• Tăticii-pasăre se sacrifică, se interpun și lasă atacatorul să fugă după 
ei. Fiind mai mari decât femelele, mai puternici și mai impozanți, neavând 
puiuții în grijă, reușesc să scape inducând în eroare atacatorii. De aceea, 
atitudinea lor comunică forță: mers țanțoș, aripi și coadă înfoiate, capul 
ridicat amenințător în aer. Sunt curajoși și agresivi! Din această categorie 
fac parte cocoșul, rățoiul, gâscanul, fazanul, păunul, curcanul, cocoșul de 
munte, cocoșul de mesteacăn etc.

Material pedagogic realizat de Maria Cosmina Dragomir, profesor de arte vizuale. Toate 
imaginile sunt preluate din cartea „Copacul meu” de Gerda Muller și se află în proprietatea 
Editurii Frontiera. Imaginile nu pot fi reproduse sau utilizate în scopuri comerciale, ci exclusiv 
în familie sau la clasă. Imaginile care nu sunt extrase din carte aparțin elevilor coordonați de 
prof. Maria Cosmina Dragomir. Pentru alte informații, vă rugăm să ne scrieți la 
office�editurafrontiera.ro. 

De retinut‚

Comunicarea este foarte importantă. În natură, totul comunică: 
vânător și vânat, hrană și consumator, specii diferite între ele, 
membrii unei familii între ei, celulele în cadrul aceluiași organism. 

Cu cât avem grijă să ne transmitem mesajele mai curat și mai rafinat, 
avem șanse mai mari să fim înțeleși, protejați, adăpostiți de pericole, 
lipsuri și boli. 

În lipsa comunicării, nu am fi supraviețuit ca specii nici noi, oamenii, 
nici restul lumii vii.

Concluzii
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