5. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Жива бића из мпг пкружеоа ( пбрада)
Прирпда је свуда пкп нас и ми смп деп ое.
Кад шувамп и бринемп п прирпди ми бринемп и п себи.
У нащем пкружеоу живе мнпга разлишита жива бића. Ми мпжемп да их ппсматрамп и уживамп у
оихпвпм ''друщтву'', али мпрамп впдити рашуна да их не угрпжавамп и не узнемиравамп.
Станарице- птице кпје пстају прекп целе гпдине на једнпм месту
Селице- птице кпје у тпку гпдине меоају местп станпваоа ( збпг хране, температуре, пареоа...)

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 (36,37,40)

ЗАДАЦИ
У циљу прпвере знаоа ушеници треба да пдгпвпре на 2. и 3. питаое из учбеника2 (44.страна)
Они кпји желе мпгу урадити и задатак из учбеника 2 на страни 39.

Одгпвпре из учбеника сликати или написати у свесци или Wordu.
.
Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 01.04.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.
МАЛП ЗАБАВЕ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=hwb4ozNE6w0

Наставна јединица :

Утицај људи на жива бића и живптну средини( пбрада)
У пвпј лекцији најважније је да:
1. Направищ разлику између пдгпвпрнпг и непдгпвпрнпг ппнащаоа према живим бићима у
неппсреднпј пкплини
2. Ппвежещ какп прпмене у сппљащопј средини утишу на смаоеое разнпврснпсти живих
бића на Земљи

Чпвек утише на прирпду ппзитивнп и негативнп.
Ппзитивнп ппнащаое ппдразумева активнпсти кпје ппвећавају разнпврснпст у прирпди,
спрешавају загађеое впде, ваздуха и земљищта , пгранишавају кприщћеое прирпдних бпгатстава
( ресурса) и кпристе пбнпвљиве извпре енергије.
Негативнп
ппнащаое
ппдразумева
активнпсти
кпје
смаоују
разнпврснпст
( истребљиваое биљних и живптиоских врста) и унищатавају и загађују живптну средину.
Пбнпвљиви извпри енергије: сви прирпдни извпри енергије кпји се не мпгу пптрпщити ( суншева
светлпст, ветар, впда , таласи...)
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 ( 45.-50. стране)
Предаваое на РТС3 (24.03.2020.)
Презентација : https://www.slideshare.net/adrijanaveres/ss-139275356

ЗАДАЦИ
У циљу прпвере знаоа ушеници треба да пдгпвпрена питаоа из учбеника2 (50.страна)
Одгпвпре из учбеника сликати или написати у свесци или Wordu.
.
Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 01.04.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

