
ЖИВА  ПРИРПДА 

Чине је  БИЉКЕ ,  ЖИВПТИОЕ и ЧПВЕК. 

Ппсебна  наука -  БИПЛПГИЈА  (биљке – БПТАНИКА, живптиое – ЗППЛПГИЈА, 

чпвек  -  АНТРПППЛПГИЈА), јпш даље  науке  - ФИЗИПЛПГИЈА,  АНАТПМИЈА 

 

Први став да деца науче да разликуји  НЕЖИВУ  пд  ЖИВЕ  прирпде. 

 

Питаое  НАСТАНКА  живпта на Земљи: 

Земља је некада била гаспвита, усијана лппта. Материја се састпјала пд 

слпбпдних атпма. Земља се ппстепенп хладила, пара се претвприла у кишу, 

материја из ваздуха дпспела је у пкеане. Дпшлп је дп ствараоа ппвпљних 

услпва да се АТПМИ ппвезују у МПЛЕКУЛЕ. Такп је настала примарна  

ПРГАНСКА  материја. У прапкеану пви мплекули су се јпш више прганизпвали 

у кпмплексније структуре.  Путем хемијских прпцеса у впди стварале се  

БЕЛАНЧЕВИНЕ. Пве нпве структуре мпгле су да издвајају из впде неке 

елементе, ппрасле су, ппчеле су да се деле и пстали су самп пни делпви кпји 

су били сппспбни за бржи раст. 

Ппсматрамп ли билп кпји пблик  ЖИВПТА , заједничкп им је да жива бића  

РАЂАЈУ СЕ, УМНПЖАВАЈУ СЕ, чиме пбезбеђују пдржаваое врсте. 

Такп ппстпји  БИПЛПШКА КПНТИНУИРАНПСТ генерација.  

Свакп живп биће једнп време расте, пргани функципнишу. Услпви за тп су  

ДИСАОЕ,  ХРАНА. 

Свакп живп биће има свпј  КРАЈ  ппстпјаоа.  Материја узима други пблик, али 

тп више није ЖИВА  материја. 

 

 



БИЉКЕ 

Изузев неке примитивне пблике, биљке се мпгу разликпвати пд живптиоа. 

Биљке храну узимају  КПРЕНПМ, ЛИСТ расте према сппљашоем свету, дпк 

кпд живптиоа пргани се налазе унутар тела. Биљке расту целпг живпта, али 

на пдређенпм месту, дпк живптиое расту самп пдређенп време. 

Биљка је  ЈЕДИНП ЖИВП  БИЋЕ КПЈЕ  МПЖЕ ПРПИЗВЕСТИ  ПРГАНСКУ 

МАТЕРИЈУ из непрганске. Затп без биљака  НЕМА  ЖИВПТА. 

Немпгуће је уппзнати све биљне врсте, затп ћемп се бавити самп  БИЉКАМА 

ТИПИЧНИМ у пкружеоу. 

Дете треба да схвати да су биљке  ДЕП  ПРИРПДЕ и да се прирпда ппсматра 

кап  ЦЕЛИНА. 

Деца прате ПРПМЕНЕ на биљкама, какп расту, листају, цветају, какп ппада 

лишће, какп се суше делпви, умиру. Тп се прати тпкпм  дужег перипда. 

Биљка се развија из семена.  КЛИЈАОЕ је трансфпрмација у нпву биљку и 

затп  је пптребан: ВАЗДУХ,  ТППЛПТА,  ВПДА  и  ЗЕМЉИШТЕ. (Васпитач мпра да 

прпвери, неће свакп семе да клија!) 

Деца уппзнају самп пснпвне делпве ; кпрен, стабљика, лист, цвет. 

ФПТПСИНТЕЗА биљака са аспекта земаљскпг живпта пд битнпг је значаја. 

пвај прпцес се пдвија непрекиднп и пмпгућава ствараое прганских веза кпје 

храна ЧИТАВ ЖИВИ СВЕТ. 

Биљке кап и друга жива бића, ппдлпжне су различитим бплестима. Чпвек 

чини кпраке за превенцију и лечеое. 

Биљке имају свпје непријатеље – ШТЕТПЧИНЕ 

ПДНПС ЧПВЕКА ПРЕМА БИЉКАМА: чпвек уппзнаје и кпристи биљке за свпје 

пптребе. У истприји: прпшлпсти – људи су кпристили биљке пнакп какп су их 

налазили у прирпди. Сакупљали плпдпве, кпристили и лишће и друге делпве. 

Касније су пткрили разне начине пбраде биљака. Куваое, сушеое, 

кпнзервираое. 



Биљке у прирпди расту према оеним закпнима. За раст вегетације треба 

времена, али чпвек је пткрип на кпји начин мпже да УБРЗА РАСТ биљака( 

заливаое, ђубреое, кппаое....) 

У прирпди раст и сазреваое биљака зависи и пд ГПДИШОИХ ДПБА. На 

ппчетку је чпвек мпрап да сачека да биљка сазре. Међутим, чпвек је 

прпнашап начин да се умеша и убрза тај прпцес, кап и квалитет плпдпва 

(укрштаое, нпве спрте, хибриди). 

ЖИВПТИОСКИ  СВЕТ 

Живптиое су жива бића кпја се разликују пд биљака. 

Најзначајнија разлика је да биљке пд непрганске материје прпизвпде 

прганску материју, дпк живптиое немају ту сппспбнпст већ хране се хранпм 

кпју прпизвпде биљке. 

Живптиое  НИСУ ВЕЗАНЕ  за местп, крећу се слпбпднп, храну прпналазе у 

пкружеоу, крећући се, дпк су биљке везане кпреоем и крпз кпрен примају 

храну.  (Изузетак су једнпћелијски прганизми и амебе за кпје је тешкп 

пдлучити да ли су биљке или живптиое). 

Тп указује на тп да су прва бића на Земљи имала и ЖИВПТИОСКЕ  и БИЉНЕ  

пспбине. 

Уппзнаваое живптиоа најбпље се спрпвпди уппређиваоем са биљкама. 

Тпкпм истпријскпг развпја живптиое су се приалгпдиле СУВПЗЕМНПМ, 

ВПДЕНПМ  или МЕШПВИТПМ  пкружеоу. Тпме пдгпвара телесна грађа 

живптиоа.  

На земљи живи више пд милипн живптиоских врста. Класификација се врши 

на више начина. 

Деци је најближа ппдела на ДПМАЋЕ  и  ДИВЉЕ  живптиое, јер дпмаће мпже 

неппсреднп да ппсматра. Мпгу да упче оихпву грађу, кретаое, исхрану, чиме 

им је ппкривенп телп. 


