
 

 

НАУЧИЛИ СМО: ЖИВА ПРИРОДА 

 

1. Ко чини живу природу? 

2. Наброј заједничке особине живих бића. 

3. Које су заједничке карактеристике биљака? 

4. По чему се животиње разликују од биљака? 

5. Шта човека издваја од осталих живих бића? 

6. Где све расту биљке? 

7. Наброј делове биљке. 

8. По чему се разликују гајене и самоникле биљке? 

9. Како се биљке хране? 

10. Шта су то дрвенасте, а шта зељасте биљке? 

11. Каква је разлика између домаћих и дивљих 

животиња? 

12. Зашто човек гаји домаће животиње? 

13. Како се животиње крећу? 

14. Како се називају животиње које се хране: 

      а) биљкама 

      б) другим животињама 

      в) биљкама и животињама? 

15. Чиме може да буде покривена кожа животиња? 

16. По чему су људи слични, а по чему су различити? 

17. Шта је човеку неопходно за живот? 

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

19. Како човек мења природу? 

20. Како човек чува природу? 
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