НАУЧИЛИ СМО О НЕЖИВОЈ ПРИРОДИ И ЈЕСЕНИ – провера знања
_______________________________________________

1. Пронађи уљеза и прецртај га.
Сунце

ваздух

биљке

земљиште

вода

2/___

2. На који начин Сунчева светлост и топлота утичу на биљке? Заокружи слово испред тачног
одговора.
а) Утиче на oблик биљака.
б) Утиче на лепоту биљке.
в) Утиче на стварање хране у листовима.

2/___

3. У ком делу обданице ће твоја сенка бити најкраћа? ________________________

2/___

4. Допуни реченицу.
Када зраци Сунца пролазе кроз капи кише, настаје _______________.

2/___

5. Објасни како је настало земљиште? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 2/___
6. Наведи по један пример зашто је земљиште потребно:
а) биљкама: _________________________________________________________________
б) животињама: ______________________________________________________________
в) људима: __________________________________________________________________ 3/___
7. Нацртај кап воде у квадрате поред тачних наставака реченице.
Вода је течност јер…
- има стални облик, боју и мирис.

- тече са нижег ка вишем месту.

- тече са вишег ка нижем месту.

- нема стални облик.

2/___

8. Правилно повежи одговарајуће делове реченица и добићеш тачне тврдње.
Загревањем воде у течном стању

настаје лед.

Загревањем воде у чврстом стању

настаје водена пара.

Хлађењем воде у течном стању

настаје вода у течном стању.

3/___

9. Заокружи слику посуде у којој вода има највећу слободну површину.

2/___

10. Већ смо научили да се вода може наћи у три агрегатна стања. Испод сваке слике упиши
одговарајући број који представља агрегатно стање воде.

1. течно стање
2. чврсто стање
3. гасовито стање

3/___

11. Доврши реченице тако што ћеш заокружити тачан наставак реченице.
 Ваздух се при загревању…

шири

сабија

 Део ваздуха који је потребан за дисање живих бића је..

азот

угљендиоксид

 Јак ветар називамо…

поветарац

нестаје
кисеоник

олујни ветар

поплава
3/___

12. Ако је тврдња тачна заокружи Т, а ако тврдња није тачна заокружи Н.
Јесен почиње крајем октобра.

Т

Н

Јесења равнодневница је када обданица и ноћ једнако трају. Т

Н

Крзно или перје животиња у јесен постаје ређе.

Н

Т

 СКАЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ:
0 – 8: 1

9 – 14: 2

15 – 20:

Укупан број поена: 29
Освојен број поена:


3

21 – 25: 4

26 – 29: 5
Оцена:

____________

Датум израде провере знања: 22.11.2017.

Учитељица Тања Вречко

3/___

