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stropitoare
Stropitoarea te ajută la udarea plantelor din grădină. Poate avea mărimea unei găleți. Uneori este confecționată din tablă, alteori din material

plastic. Are o toartă de care să o poți ține și o țeavă cu sită la capăt, prin care picură apa.



găleată
Găleata sau căldarea este un vas de lemn, de metal sau de plastic. Te ajută să scoți apa din fântână sau să păstrezi apa și alte lichide. Găleata

are o toartă pentru a putea fi dusă mai ușor.  



furtun
Furtunul este un tub lung care se îndoaie și se răsucește ușor. Poate fi făcut din material plastic, din material textil sau din cauciuc. Are un

capăt pe care îl poți fixa de un robinet. Apa trece prin furtun și, astfel, poți să stropești plantele din grădină.



foarfecă
Foarfeca este o unealtă pentru tăiat ramurile uscate ale pomilor. Are două lame ascuțite, prinse la mijloc cu un șurub.



lopată
Lopata este o unealtă folosită pentru  sfărâmat și întors pământul. Este formată dintr-o lamă de oțel, ascuțită la capătul de jos și fixată pe o

coadă de lemn. 



greblă
Cu ajutorul greblei se strâng plantele uscate sau se mărunțesc bulgării de pământ. Are o coadă de lemn, de care este prinsă la capătul de jos o

bară cu dinți de oțel . 



furcă
Furca se folosește la strângerea fânului sau la căratul snopilor de grâu. Are o coadă de lemn și trei sau patru dinți încovoiați.



topor
Toporul este o unealtă pentru tăiat copaci sau pentru despicat lemnele pentru foc. Are o coadă de lemn și o pană de oțel, ascuțită la capăt. 



roabă
Cu roaba poți să transporți, pe o distanță mică, pământ, îngrășământ, frunze uscate sau alte materiale. Are o ladă, o roată și două brațe,

pentru a fi mai ușor de mișcat. 



mașină de tuns iarba
Mașina de tuns iarba are  motor, cuțit, mâner, roți și un sac în care se adună iarba tăiată.



gard
Gardul este o construcție din lemn, fier, beton, plasă de sârmă, tablă. Poate fi amenajat în jurul unei case sau al unei grădini. Unele garduri se

folosesc pentru protejarea animalelor de prădători.  



sac
Sacul este un obiect confecționat din pânză. Ajută la transportul și la păstrarea grâului, porumbului, făinii, orezului, boabelor de cafea.



compost
Compostul conține substanțe de care are nevoie pământul pentru a deveni mai roditor. Se obține din resturi de legume și fructe, din coji de

ouă, din iarbă, crengi, buruieni, frunze uscate.



seminte,
Din semințe se dezvoltă plantele. Acestea se pun în pământ și se udă. 



iarbă
Iarba este o plantă cu frunze verzi, de înălțime mică. Poate fi hrană pentru unele animale. Dacă este udată și tăiată des, poate înfrumuseța

spațiile din curțile caselor, din parcuri sau de pe stadioane.



pom 
Un pom este un arbore care produce fructe bune pentru consum. Cei mai cunoscuți pomi fructiferi sunt: merii, perii, cireșii, prunii.



livadă
O livadă este un teren pe care cresc pomi fructiferi. 



seră
Sera este o construcție cu acoperiș și cu pereți din sticlă sau din folii de plastic. Plantele care nu suportă frigul sunt adăpostite în seră.



trandafir
Trandafirul este o plantă cu flori albe, roșii, galbene, roz, frumos mirositoare. Tulpina trandafirului are spini. Trandafirii se cultivă pentru a

înfrumuseța grădinile. 



grădinar
Grădinarul pregătește pământul pentru cultivare. El udă florile și  legumele. Protejează plantele de boli și dăunători. Curăță pomii fructiferi de

crengile uscate. Toamna culege fructele.


