5. РАЗРЕД (06.04-12.04.2020.)

Наставна јединица :
Дивље живптиое кап кућни љубимци ( пбрада)
Неке живптиое кпје се држе кап кућни љубимци пптишу из дивљине.
Људи их хватају их у прирпди , а пнда прпдају у радоама за кућне љубимце. Честп се хватају
малдунци кпји се пдвајају пд свпјих мајки.
Дивље живптиое се трансппртују у кавезима, кпји су углавнпм претрпани, а шестп немају ни
дпвпљнп хране , ни впде.
Мнпге живптуое и угину пре негп щтп ппстану нешији кућни љубимац.
Затп за свпје кућне љубимце бирајте пса или машку, кпји се сматрају најбпљим шпвекпвим
живптиоским пријатељима .
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 (59.-61. стране)
https://www.youtube.com/watch?v=CjNwOgXnS_Q&list=PLjfxg3jTGlNw-e8L1Vz73pdmKDQXMzoOF
( пвде мпжете наћи емисије п мнпгим разлишитим расама паса, машка. Мпжда прпнађете и
емисију п ващем кућнпм љубимцу.)

ЗАДАЦИ
Акп имате кућнпг љубимца, ппищите га , какп се зпве и какп бринете п оему.
Акп немате кућнпг љубимца, напищите каквпг бисте вплели да имате, какп би се звап и какп
бисте ви бринули п оему.
Ваще радпве наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Рад ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 15.04.2020. Навести у раду име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

Наставна јединица :
Значај живптиоа за чпвека ( пбрада)
Живптиое кап храна
Мнпге дпмаће и дивље живптиое се кпристе збпг хране и других прпизвпда.
За исхрану шпвека кпристе се разлишити прпизвпди кпји се дпбијају пд живптиоа( млекп, месп,
јаја...)
Стпчарствп је гајеое дпмаћих живптиоа- свиоа , крава, пваца, кпза...
Живинарствп је гајеое дпмаћих птица- кпкпщака, патака, ћурака...
Гаје се и инсекти кап щтп су пшеле и свилене бубе.
Сакупљаое и лпв дивљих живптиоа је стрпгп кптрплисан затп щтп су мнпге пд оих угрпжене.

Живптиое кап пренпсипци узрпчника бплести
Неке живптиое пренпсе узрпшнике разлишитих бплести на људе или друге живптиое. Тп мпгу
бити крпељ, маларишни кпмарац, пантљишара, мува це-це...

Птрпвне живптиое
Ппстпје мнпге живптиое кпје мпгу бити птрпвне и представљају ппаснпст за шпвека и друге
живптиое. Тп су змије, паукпви , щкпрпије, жабе...
У Србији змије птрпвнице су ппскпк, щарган и щарка.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 ( 65.-67. стране)
https://coggle.it/diagram/WXDTEFCsZQABBNim/t/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98
-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9A%D0%B0

ЗАДАЦИ
Дпмаћи задатак из пве лекције ћете дпбити кад пбрадимп и Значај биљака за чпвека.

