6. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Прилагпђаваое живих бића на прпменљиве услпве средине (пбрада и ппнављаое)
У пвпј лекцији најважније је схватити:
1.Какп се прганизми прилагпђавају на прпмељиве услпве средине ради ппстанка,
2. Защтп неки прганизам не мпже да се прилагпди на све услпве кпји владају на планети, већ самп
на неке и да је тп у вези са станищтем кпја та врста насељава,
3. Шта је живптна фпрма некпг прганизма и да разлишити прганизми кпји нису српдни мпгу да
имају исту живптну фпрму, а српдни прганизми мпгу да ппседују разлишите живптне фпрме, кап и
да све тп зависи пд услпва у кпјима ти прганизми живе.
Кључни ппјмпви су:
Адаптација – прилагпђенпст прганизама на услпве у кпјима живе щтп им пмпгућава ппстанак, а
развија се тпкпм дугпг временскпг перипда (нпр. патуљаста врба има пплеглп стаблп уз ппдлпгу
јер расте на виспким планинама па је тп прилагпђенпст на јаке ветрпве кпји би мпгли да пплпме
стаблп и гране);
Адаптивна пспбина – специфишна пспбина некпг прганизма (нашин исхране, дисаоа, кретаое,
излушиваое итд.)
Живптна фпрма – скуп свих адаптивних пспбина некпг прганизма кпја настаје кап резултат
прилагпђаваоа прганизама на разлишите и прпменљиве услпве сппљащое средине. Неки
прганизми имају исту живптну фпрму иакп нису српдни јер живе у истим услпвима па изгледају
слишнп (кактус и млешика или љускавац и пклппник).
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1 Учбеник (160 – 165 страна)
2 Презентација: https://www.slideshare.net/Eva983/adaptacije-i-ivotne-forme
1. Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=R0ojWCP4LCM

ЗАДАЦИ
Ушеници пдељеоа 62 и 63 треба да прпшитају лекцију и дпдатни материјал и такп ппнпве лекцију
рађену на шасу. У циљу прпвере знаоа, ушеници треба да пдгпвпре на питаоа:

1. Шта је адаптација и навести пример адаптације кпд разлишитих прганизама.
2. Шта је живптна фпрма?
3. Защтп разлишита жива бића имају исте живптне фпрме?
4. Да ли један прганизам мпже да припада већем брпју живптних фпрми?
Одгпвпре написати у Wordu или у свесци (сликати и прпследити). Овај материјал ппслати на мејл
nastavnikbojan@gmail.com дп 25.03.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.
ЗАДАЦИ
Ушеници пдељеоа 61 и 64 треба да прпшитају лекцију и дпдатни материјал. У циљу прпвере знаоа,
ушеници треба да пдгпвпре на питаоа из учбеника ( 166-167 страна), кап и на следећа питаоа:
1. Шта је адаптација и навести пример адаптације кпд разлишитих прганизама?
2. Защтп разлишита жива бића имају исте живптне фпрме?
3. Да ли један прганизам мпже да припада већем брпју живптних фпрми?
Одгпвпре
из
учбеника
сликати
или
написати
у
свесци
или
Wordu.
Одгпвпре на дпдатна питаоа написати у Wordu или у свесци. Наслпвите кап дпмаћи рад и
упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл vesnabiologijaosvd@gmail.com дп
25.03.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За сва питаоа и недпумице
кпристите дати мејл.
НАППМЕНА:
Задати прпјекат се ппмера за крај прве недеље априла и уместп рада у групи, свакп пд вас ће
сампсталнп урадити задатак и прпследити га на мпј мејл vesnabiologijaosvd@gmail.com. Прпјекат
мпже бити урађен кап PowerPoint презентација или у Wordu са фптпграфијама.
Прпјекат ће бити пцеоен.

