
Активности за V одделение за периодот од 26.5- 29.5.2020 
Тема 6 Истражување на растот на растението  
1. Решавање проблеми на растенијата 
 

Што им е потребно на растенијата за да растат? 
Во оваа вежба треба да размислиш што им е потребно на растенијата за да растат. 
 
1. Доматите на Лина не растат добро и листовите се пожолтени. 

Предложи две работи што таа може да ги направи за да им помогне на 
растенијата подобро да растат. 

 

 

 

2. Лина забележала дека повеќето растенија од нејзината градина подобро растат 
во лето отколку во зима. Објасни зошто е така. 

 

 

Пополни ги ознаките на 
цртежот за да прикажеш 
кои фактори се потребни 
за раст на растенијата.  

 
 



 

Фотосинтеза 

Во празните полиња вметни ги соодветните материи што се потребни за 
одвивање на процесот на фотосинтеза. 

јаглерод диоксид    сончева светлина вода кислород 

 

Пополни ги празните места во речениците. 

 

 е процес со кој растенијата произведуваат  

Тие користат  од сонцето,  од почвата и гас наречен 

 за да произведат , што ја користат како храна за себе 

или, пак ги складираат. Во текот на овој процес, во воздухот растенијата 

испуштаат  

 



Оваа вежба проверува дали ги разбираш стручните зборови употребени во оваа 

тема. 
 
Пронајди ги зборовите со овие значења. 
 

а. дел од растение што може да прерасне во ново растение 
б. малото растение во семето што прераснува во ново растение 
в. надворешната обвивка што го заштитува семето 
г. што има во животната средина 
д. кога семето почнува да расте 
ѓ. впивање некоја супстанција 
е. да стане мало и многу суво 
ж. нешто што предизвикува промени 
з. потребно е за раст на растенијата, но не и за семињата 
s. обезбедува енергија за 'ртење 

Еден од зборовите е напишан наопаку. 

 

Одговорените прашања (НАПИШАНИ СО ПЕНКАЛО ВО ТЕТРАТКА) да се 
испратат најдоцна до 28.5.2020 на e mail адреса: anabiologija@yahoo.com со 
наведено име и презиме на ученикот и одделението во кое учи. 
 
Предметен наставник: Ана Настова   
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