
ЖИВИ СВЕТ

1. Како групишемо живи свет?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Чему служе царства и која све царства постоје?

_______________________________________________________________________

3. Шта су бактерије?

_______________________________________________________________________

Ком царству припадају бактерије? 

_______________________________________________________________________

4. Да ли су гљиве:  а) биљке
        

   б) микроорганизми

   в) бактерије

5. У ланцу исхране гљиве су ________________, животиње су _________________,

 а биљке су _________________.

6. Где живе гљиве и како се хране?

_______________________________________________________________________

7. Која је разлика између биљке и гљиве?

_______________________________________________________________________

8. Наброј три врсте гљива? _______________________________________________ 

__________________________________________________
 



9. Ком царству припада човек?

_______________________________________________________________________

У ланцу исхране човек је _________________________________________________

10. Како делимо животиње?

_______________________________________________________________________

11. Кичмењаке делимо на:      _____________________________________________

_______________________________________________________________________

12. Бескичмењаке делимо на: _____________________________________________

_______________________________________________________________________

13. Наведи по три врсте:

риба __________________________________________________________________ 

птица__________________________________________________________________

зглавкара ______________________________________________________________ 

дупљара _______________________________________________________________

мекушаца ______________________________________________________________

14. Наведи три карактеристике зашто се животиње крећу?

_______________________________________________________________________

15. Где све могу да живе биљке?

_______________________________________________________________________

16. Заокружи биљке које живе у мочвари:

тужна врба, бреза, локвањ, шибље, трска, бор, висибаба.    



17. Које се биљке и животиње налазе у планинској области? (Наведи најмање 3
врсте.)

Биљке: ________________________________________________________________

Животиње: _____________________________________________________________

18. Наведи најмање 3 врсте птица које насељавају наше крајеве.

Селице: _______________________________________________________________ 

Станарице: _____________________________________________________________

19. Због чега људи гаје биљке?

_______________________________________________________________________

20. Чиме се људи баве? Попуни табелу.

Брдско-планинска област Равничарска област

21. Наброј 5 ратарских биљака и одреди у којој области се више гаје.

Ратарске биљке Област



22. Које животиње гајимо у Србији:

у низији _______________________________________________________________ 

у брдско-планинској области ______________________________________________

23. Напиши зашто човек гаји:

кокошку _______________________________________________________________ 

овцу __________________________________________________________________ 

коња __________________________________________________________________ 

свињу _________________________________________________________________

краву _________________________________________________________________ 

24. Које воће највише гајимо у Србији?

_______________________________________________________________________

25. Како пас може да помогне човеку?

_______________________________________________________________________

26. Шта су пестициди и чему служе?

а) витамини за биљке

б) прехрана за биљке

в) хемијска заштита за биљке

г) вештачко ђубриво

27. На који начин се води рачуна да се обезбеди здрава и квалитетна храна?

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 



28. Шта је лињање, а шта митарење?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

29. Шта су миграције?

_______________________________________________________________________

30.  Које  тајно  оружје  имају  наведене  животиње  да  би  се  одбраниле  од
непријатеља?

Лептир ________________________________________________________________

Бубамара ______________________________________________________________ 

Јеж ___________________________________________________________________

Твор __________________________________________________________________ 

Јелен __________________________________________________________________

31. По чему се човек разликује од осталих живих бића?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

32. Шта је основа људске заједнице?

_______________________________________________________________________

33. Опиши како је човек живео некад, а како живи данас.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 



34.  ВАЖНО ЈЕ ДА БУДЕМО ОДГОВОРНИ!

Како би протумачио/ла ову реченицу? Зашто је важно да будемо одговорни?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 
35. Напиши по један пример:

одговорног понашања у природи __________________________________________ 

неодговорног понашања у природи ________________________________________ 

36. Објасни како човек својим радом мења природу?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


