
ГЕОГРАФИЈА

Кружење воде у 

природи



Без воде живот на Земљи не би постојао .
Вода је потребна свим живим организмима. 
Када воду загрева Сунце, она испарава из 
океана, река, језера и потока и ствара облаке. 
Облаци затим враћају воду на земљу у виду 
кише, снега или града.
Ова вода се слива у потоке, реке и језера да 
би коначно дошла до океана. 
Вода такође продире и у земљу, 
испуњавајући шупљине у Земљиној кори где 
се задржава формирајући кладенце, 
подземна језера и реке понорнице. 
Тако вода непрестано кружи .





Вода је свугде на земљи, налази се у

потоку, реци, бари, језеру, мору.

Снег и лед на врховима високих планина

су такође вода.

Ни човек ни животоње ни биљке не могу

да живе без воде.

Водом за пиће се снабдевамо из извора,

бунара и водовода.

Вода за пиће мора бити БИСТРА, ЧИСТА,

БЕЗ МИРИСА И УКУСА.

У великим градовима потребно је пуно

воде па се граде водоводи.

Нечиста вода је ОПАСНА ЗА ЗДРАВЉЕ

ЉУДИ.



Где у природи можемо видети воду?



Вода се може налазити у три облика:

ЧВРСТОМ (ЛЕД),

ТЕЧНОМ И ГАСОВИТОМ (ВОДЕНА ПАРА ).

Облак, киша, роса, слана, иње, снег, град, све је то

вода у различитом облику.



Зашто је човеку потребна вода?

Осим за пиће, вода је 

људима неопходна и за 

припремање хране, 

одржавање хигијене, као и 

за индустрију и 

пољопривреду



Зашто је биљкама и животињама потребна вода?

Опиши шта видиш на сликама .



Како све користимо воду ?

Опиши шта видиш на сликама.



Вода је неопходна свим живим бићима, зато је

морамо чувати. Не смемо загађивати изворе и реке

јер без воде нема живота.

На који начин ви чувате и штедите воду ???



Одакле нам вода у кући?

Опиши шта видиш на слици .



КРУГ

Све реке на земљи

теку и жуборе,

кад стигну до ушћа

зароне у море.

На том истом ушћу

скоро истог трена,

реке буду морски

таласи и пена.

А онда се реке

из те слане баре,

подижу до неба

у облику паре.

Облаци се потом

ужурбано сјате

и до задње капи

на земљу их врате.
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Ево једна лепа песма о води


