
 

НАУЧИЛИ СМО: ВАЗДУХ, СУНЦЕ, ЗЕМЉИШТЕ 
 

1. Шта је тп ваздух? 
2. Где се све налази ваздух? 
3. За шта ваздух кпристе жива бића? 
4. Кпјим је живптиоама ваздух живптна средина? 
5. Шта је ветар? Набрпј називе ветрпва кпје знаш. 
6. Кпме је пптребна сунчева светлпст и тпплпта? 
7. Кпје прпмене би се десиле на Земљи када би несталп Сунца? 
8. Какп чпвек кпристи сунчеву светлпст и тпплпту? 
9. Кпје су штетне ппследице сунчеве светлпсти и тпплпте за биљке, 
живптиое и људе? 
10. Чиме се штитимп пд штетних утицаја Сунца? Набрпј. 
11. Кпме је земљиште неппхпднп за живпт? 
12. Заштп је земљиште пптребнп биљкама? 
13. Заштп је земљиште пптребнп живптиоама? 
14. Какп чпвек штетнп утиче на земљиште? 
15. Набрпј гпдишое дпба. 
16. Шта је равнпдневица, а шта дугпдневица? 
16. Напиши пснпвне карактеристике зиме. 
17. Заштп кажемп да је зима најлепша када се гледа пчима детета? 
18. Објасни везу живе и неживе прирпде.  
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