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Științe 
ale naturii
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Carmen Tică                                    Irina Terecoasă

✔ lucru individual 
✔  exersarea noțiunilor  

din manual 
✔  spații pentru  

desene și scheme 
✔  evaluări conform  

standardelor  
naționale 

Clasa a IV-a

Caiet multifuncțional

+ BONUS: Manual digital

CERINȚE PENTRU MEDIUL DE LUCRU DIGITAL
Pentru utilizarea manualului pe un PC:
1. inserați CD-ul în unitatea optică; 
2.  așteptați câteva momente, manualul 

digital va porni automat; 
3.  dacă pornirea automată este dezactivată:  

a. accesați My Computer;  
b. accesați icon-ul corespunzător unității 
optice;  
c. accesați fișierul index.html.

CERINȚE HARDWARE MINIME: 
•  Computer cu procesor minim  

de 800 Mhz, 512 Mb RAM,  
1 Gb spațiu de stocare 

• Rezoluție monitor: 1024x768 pixeli 
•  Sisteme de operare: Windows, Android, 

Linux, OS X, iOS 
•  Browsere compatibile:  

Google Chrome 31+, Mozilla Firefox 25+, 
Internet Explorer 10+

✔ Caietul multifuncțional  
de Științe ale naturii pentru clasa a IV-a

✔ CD gratuit cu varianta pentru piața liberă  
a manualului digital de Științe ale naturii  

pentru clasa a IV-a

✔ Ghidul cadrului didactic, gratuit, în format electronic, 
descărcabil de pe site-ul www.manuale.cdpress.ro

PACHETUL EDUCAȚIONAL 
oferit de CD PRESS cuprinde:

Reviste ● CARTE şCOLARĂ ● MAnuALE DIGITALE ● DOTĂRI şCOLARE
Prima alegere în domeniul produselor şi al proiectelor 

educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi:  
e-mail: manuale@cdpress.ro

telefoane: 021.337.37.37;  0744.521.194;  
fax: (+4) 021.337.37.57; www.cdpress.ro    

Limba și literatura română 
Teorie și exerciții

Istorie 
Caiet multifuncțional

Muzică și mișcare* 
Caiet multifuncțional

Educație civică* 
Caiet multifuncțional

Pachete educaționale, din aceeași serie:

* Manualul digital și Ghidul cadrului didactic sunt disponibile gratuit, în format electronic, la adresa www.manuale.cdpress.ro

Matematică 
Teorie și exerciții 

(disponibil și în limba maghiară)

Arte vizuale  
și abilități practice 

Caietul micului artist
Geografie 

Caiet multifuncțional

Matematica de la A la Z 
Culegere de exerciții  

și probleme  4ISBN 978-606-528-333-6

Acest manual școlar este realizat în conformitate cu  
Programa școlară aprobată prin OMEN nr. 5003, din 02.12.2014.

Manual pentru clasa a IV-a

RNPC seria S5004756
Nr. 07898

Carmen Tică  Irina Terecoasă

ale naturii
Științe

Varianta pentru piața liberă a manualului digital  
de Științe ale naturii pentru clasa a IV-a.

 fișe de lucru tipăribile   materiale video   jocuri și exerciții

Geografie

ISBN 978-606-528-326-8

www.cdpress.ro 

Marius-Cristian Neacșu                          Veronica Reh

✔ lucru individual 
✔  exersarea noțiunilor  

din manual 
✔  mini-atlas geografic
✔  spații pentru  

desene, scheme  
și hărți

✔  evaluări conform  
standardelor naționale 

Clasa a IV-a

+ BONUS: Manual digital

CERINȚE PENTRU MEDIUL DE LUCRU DIGITAL
Pentru utilizarea manualului pe un PC:
1. inserați CD-ul în unitatea optică; 
2.  așteptați câteva momente, manualul 

digital va porni automat; 
3.  dacă pornirea automată este dezactivată:  

a. accesați My Computer;  
b. accesați icon-ul corespunzător unității 
optice;  
c. accesați fișierul index.html.

CERINȚE HARDWARE MINIME: 
•  Computer cu procesor minim  

de 800 Mhz, 512 Mb RAM,  
1 Gb spațiu de stocare 

• Rezoluție monitor: 1024x768 pixeli 
•  Sisteme de operare: Windows, Android, 

Linux, OS X, iOS 
•  Browsere compatibile:  

Google Chrome 31+, Mozilla Firefox 25+, 
Internet Explorer 10+

✔ Caietul multifuncțional  
de Geografie pentru clasa a IV-a

✔ CD gratuit cu varianta pentru piața liberă  
a manualului digital de Geografie  

pentru clasa a IV-a

✔ Ghidul cadrului didactic, gratuit, în format electronic, 
descărcabil de pe site-ul www.manuale.cdpress.ro

PACHETUL EDUCAȚIONAL 
oferit de CD PRESS cuprinde:

Reviste ● CARTE şCOLARĂ ● MAnuALE DIGITALE ● DOTĂRI şCOLARE
Prima alegere în domeniul produselor şi al proiectelor 

educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie

  Comenzi:  
e-mail: manuale@cdpress.ro

telefoane: 021.337.37.37;  0744.521.194;  
fax: (+4) 021.337.37.57; www.cdpress.ro    

Limba și literatura română 
Teorie și exerciții

Istorie 
Caiet multifuncțional

Muzică și mișcare* 
Caiet multifuncțional

Educație civică* 
Caiet multifuncțional

Pachete educaționale, din aceeași serie:

* Manualul digital și Ghidul cadrului didactic sunt disponibile gratuit, în format electronic, la adresa www.manuale.cdpress.ro

Matematică 
Teorie și exerciții 

(disponibil și în limba maghiară)

Arte vizuale  
și abilități practice 

Caietul micului artist
Științe ale naturii 

Caiet multifuncțional

Matematica de la A la Z 
Culegere de exerciții  

și probleme  

Geografie
Manual pentru clasa a IV-a

Acest manual școlar este realizat în conformitate cu  
Programa școlară aprobată prin OMEN nr. 5003, din 02.12.2014.

Varianta pentru piața liberă a manualului digital de Geografie 
pentru clasa a IV-a, câștigător pe locul I, cu un punctaj de 98,71, 

la licitația organizată de Ministerul Educației Naționale  
și Cercetării Științifice, conform notei CNEE  

„Comunicarea rezultatului procedurii nr. 763/04.03.2016.”

ISBN 978-606-528-332-9
RNPC seria S5004756

Nr. 07898

Marius-Cristian Neacșu  Veronica Reh

Caiet multifuncțional

Varianta pentru piața liberă a manualului digital  
de Geografie pentru clasa a IV-a.

 fișe de lucru tipăribile   materiale video   jocuri și exerciții

Clasa a IV-a

Mirela Flonta                  Claudia Stupineanu

abilități 
practice

Arte vizuale
și practicepracticepracticepracticepractice

Caietul micului artist

✔  suport rigid 
pentru foi

✔  hârtie specială 
pentru creion 
și culori de apă

✔ ideal pentru schițe
✔  zeci de provocări 

creative

 ideal pentru schițe
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Manual pentru clasa a IV-a

Conform cu Programa școlară aprobată prin OMEN 5003/02.12.2014.

abilități 
practice

Arte vizuale
și

Manual pentru clasa a IV-a
Mirela Flonta  Claudia Stupineanu

ISBN 978-606-528-335-0
RNPC seria S5004756

Nr. 07898

✔ aplicație multimedia de desenare
 ✔ materiale video explicative 
✔ planșe de lucru printabile

ISBN 978-606-528-334-3

Științe ale naturii 
Caiet multifuncțional

(64 pagini)  BONUS  
CD cu varianta pentru piața liberă a manualului 

digital  
de Științe ale naturii pentru clasa a IV-a

Geografie. 
Caiet multifuncțional

(64 pagini)  BONUS   
CD cu varianta pentru piața liberă a manualului 

digital  
de Geografie pentru clasa a IV-a

Matematica de la A la Z 
Culegere de exerciții și probleme

(160 pagini)  BONUS  
CD - culegere multimedia (sute de exerciții, jocuri, 

teste)

Arte vizuale și abilități practice
Caietul micului artist 

 Bloc desen + Caiet de lucru
 BONUS  CD cu varianta pentru  

piața liberă a manualului 
digital de Arte vizuale și  

abilități practice pentru clasa a IV-a

Planificările calendaristice anuale și Proiectările pe unități de învățare  
aferente auxiliarelor sunt disponibile GRATUIT prin intermediul www.cdpress.ro.* Ofertă supusă unor termeni și condiții.


