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Cântecul termenelor solare

Primăvara1 ploaia2 trezeşte insectele3 până la echinocţiu4, când e vremea5 recoltelor6.

Vara7 grânele8 se maturează9 până la solstiţiu10, când căldura11 e mare12.

Toamna13 arşiţa14 este înlocuită de rouă15, iar la echinocţiu16, când e rece17, de brumă18.

Iarna19, zăpada20 e tot mai mare21 până la solstiţiu22, când frigul23 devine ger24.

1 Începutul primăverii 2 Apariţia ploii  3 Trezirea insectelor 4 Echinocţiul de primăvară 5 Qingming (vreme senină)
6 Ploaia recoltelor 7 Începutul verii  8  Coacerea grânelor  9 Maturarea grânelor 10 Solistițiul de vară
11 Căldura mică 12 Căldura mare 13 Începutul toamnei  14 Dispariția arșiței 15 Roua albă
16 Echinocțiul de toamnă 17 Roua rece 18 Căderea brumei 19 Începutul iernii 20 Zăpada mică
21 Zăpada mare 22 Solstițiul de iarnă 23 Frigul mic 24 Gerul năprasnic
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Bunica știe că iarna este mult mai friguroasă în 
zonele rurale decât în orașe. Așa că-i promite lui Yaya 
că la toamnă, după ce se va recolta bumbacul, îi va 
face un cojoc nou prin care vântul să nu poată trece 
deloc. Acum, Yaya își dorește ca iarna să vină cât mai 
repede, pentru că e nerăbdătoare să probeze noul ei 
cojoc.

Depozitarea bumbacului

Bumbac

Înlăturarea semințelor din bumbac

Baterea bumbacului



Câmpul înzăpezit arată ca un tablou uriaș decorat cu pașii 
oamenilor sau ai viețuitoarelor. În timp ce admiră tabloul, Yaya 
se întreabă cine „l-a pictat“ în secret noaptea trecută.

Tablou



Temperatura scade, copacii 
sunt dezgoliți și rar se mai văd 
micile animale sălbatice pe câmp 
în această perioadă. Poate că 
unele deja hibernează. Tata spune 
că dormitul în lunile de iarnă ge-
roasă este cel mai sigur mod de 
supraviețuire pentru multe ani-
male poi chiloterme (a căror tem-
peratură variază, în funcție de 
cea a mediului înconjurător - n.r.), 
cum sunt șerpii și broaștele.

Yaya observă că și oamenii își 
petrec iarna în casă, mare parte 
din timp. Nu este asta tot un fel 
de hibernare?

Începutul 
iernii



An

Lună

Zi

 Ninsori și ploi

Precipitațiile se reduc dramatic în cele mai multe regiuni 
din China în jurul Începutului iernii. Se diversifică, trecând de 

la ploaie la lapoviță, ninsoare și 
grindină. Gerul pune stăpânire pe 
aceste zone, dar se pot ivi și neaș-
teptate creșteri de temperatură. 
Pe măsură ce atmosfera este tot 
mai poluată, se formează cu ușu-
rință ceață sau negură.

Dacă la Începutul 
iernii vremea este 
însorită, iarna va 
fi friguroasă; 
dacă cerul din 
această zi este 
noros, iarna va 
fi călduroasă.

Începutul 
iernii

Î n cepu tu l  i e r n i i  c ade  pe 
7 sau pe 8 noiembrie. Caracterul 
chinezesc pentru „iarnă“ mai 
înseamnă și a sfârși sau a termina, 
ceea ce simbolizează depozitarea 
recoltelor care au fost lăsate să 
se usuce la soare, cu câteva zile 
înainte de sosirea iernii. 

Acesta este momentul în care animalele sălbatice mici 
se retrag în vizuinile lor pentru a hiberna. Deși oamenii 
nu intră în hibernare la Începutul iernii, chinezii consideră 
că este important să consume alimente cu proprietăți 
nutritive extraordinare, care să ajute corpul să suporte 
mai bine asprimea gerului.

 Înregistrează temperatura indicată de termometru în această zi.

Temperatura cea mai ridicată         Temperatura cea mai scăzută°c °c
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 Orhideele înfloresc

Orhideea, florile de prun chinezesc, de bam-
bus și crizantemele sunt cunoscute drept 
„cei patru gentlemani“ ai grădinii. Orhideele 
au nevoie de umbră, așa că adesea cresc în 
văi. Cu frunze strălucitoare, subțiri și petale 
elegante, în nuanțe pale, care emană un parfum 
fin, această floare te duce cu gândul la 
un gentleman cuviincios. Între 
multiplele varietăți de or-
hidee se numără și cea im-
perială, care înflorește cam 
la Începutul iernii și al cărei 
parfum devine tot mai puternic 
odată cu scăderea temperaturii.

Pentru chinezii antici, orhide-
ele simbolizau perfecțiunea 
estetică și erau asociate 
cu bucuria unei prietenii 
profunde.

 Apa începe să înghețe

Când temperatura scade, pământul din nord 
începe să înghețe, iar pe râuri și pe lacuri se for-
mează o pojghiță subțire de gheață. În sud, este 
anotimpul recoltării de toamnă și al însămânțării 
de iarnă, când oamenii profită pentru a cultiva 
grâul de iarnă.

 Hibernarea

Pentru unele animale sălbatice mici, hibernarea este cel mai 
sigur mod de a supraviețui asprimii gerului iernii și lipsei de hrană. 
În cazul poichilotermelor, ca șerpii și broaștele, temperatura cor-
pului scade odată cu cea a mediului înconjurător, imobilizându-le 
într-o stare de letargie. Anumite animale endotermice (cu sânge 
cald), ca aricii, hibernează și ele. Se cuibăresc într-o gaură sau vi-
zuină călduroasă și dorm toată iarna, ajungând la o stare în care 
pot supraviețui fără hrană și cu o respirație foarte redusă.

Tu cunoști animale care hibernează?

Orhideea, florile de prun chinezesc, de bam-
bus și crizantemele sunt cunoscute drept 
„cei patru gentlemani“ ai grădinii. Orhideele 
au nevoie de umbră, așa că adesea cresc în 
văi. Cu frunze strălucitoare, subțiri și petale 
elegante, în nuanțe pale, care emană un parfum 
fin, această floare te duce cu gândul la 
un gentleman cuviincios. Între 
multiplele varietăți de or-
hidee se numără și cea im-
perială, care înflorește cam 

și al cărei 
parfum devine tot mai puternic 
odată cu scăderea temperaturii.

Pentru chinezii antici, orhide-
ele simbolizau perfecțiunea 
estetică și erau asociate 
cu bucuria unei prietenii 

Începutul iernii – cele trei pentade
În prima pentadă, apa începe să înghețe.
În a doua pentadă, pământul începe 
să înghețe.
În a treia pentadă, fazanii nu se mai văd, iar 
scoicile își fac apariția pe malul râurilor.

Orhidee



 Tunderea pomilor

Până și pomii fructiferi dorm iarna. Asta le permite cultiva-
torilor de fructe să-i îngrijească, îndepărtându-le ramurile nero-
ditoare și tăindu-le crengile afectate de dăunători. Astfel, pomii 
ating realizări fotosintetice mai ridicate, lumina și căldura favo-
rizând creșterea producției și a calității fructelor. Sortimentele 
variate de pomi fructiferi au nevoie de diferite metode de tăiere, 
în funcție de forma și de vârsta lor. 

 Încălzirea

În fiecare gospodărie, oamenii se 
pregătesc pentru sosirea iernii. Încep să 
facă focul în sobe, își pun cojoacele lor 
moi, proaspăt căptușite, pentru a se feri 
de frig. Până și pielea sau blana anima-
lelor de la fermă – vaci, cai, oi, câini – 
se îngroașă pentru a rezista gerului 
iernii. Vacile rămân în șuri și caii în graj-
duri, unde stăpânii au adunat suficient 
fân pentru a le hrăni. Șurile, grajdurile, 
staulele, cuștile câinilor și cotețele gă-
inilor sunt toate închise pentru a nu-i 
permite vântului arctic să pătrundă.


