
ЧОВЕК И ПРИРОДА

ЗАГАЂЕЊЕ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



Утицај човека на природу

Животна средина је све оно што нас 

окружује, а знамо да су земљиште, вода 

и ваздух потребни свим живим бићима.

Сви људи имају право на здраву животну средину, међутим, 

својим активностима људи свакодневно загађују природу. 

Загађивањем неживе природе угрожава  се и живи свет.

Имам право...

...на чисту 

животну 

средину.

Имам обавезу...

...да чувам 

животну 

средину.



Шта све загађује природу?
• Неодговорно бацање ђубрива, средстава за заштиту биљака и 

свакодневног отпада

*када се из домова и фабрика отпад избацује у земљиште

или реке, загађује се сав живи свет у њима

• Издувни гасови и бука саобраћаја

*саобраћај је један од највећих загађивача ваздуха

• Фабрички дим

Загађивањем воде, ваздуха и земљишта загађује се и храна коју користимо.

отпад дим из фабрика издувни гасови

аутомобила

отпадне воде



Очување природе
Човек највише помаже природи ако је не загаћује.

Он треба да чини све како би штитио природу, јер својим 

активностима може да помогне очувању природе.

Природу чувамо ако:

• одлажемо отпад на предвиђено место и 

разврставамо га како би га поново користили;

• штедимо воду;

• бринемо о чистоћи река, језера и мора и тако 

штитимо биљке и животиње које у њима живе;

• што више пешачимо и возимо бицикл како би 

смањили вожњу аутомобилом;

• не прскамо биљке штетним и опасним средствима;

• чувамо шуме тако што не сечемо и не ломимо 

стабла;

• пошумљавамо и садимо биљке;

• бринемо о животињама нпр. постављањем кућице 

за птице;

• не бацамо храну, већ мислимо на оне који је немају...

пошумљавање

убацивање смећа у корпу

постављање кућице за птице



У штедише свега више

Важно је да се здраво хранимо 
За правилан раст и развој неопходна је разноврсна исхрана. 

Нажалост, многи људи у свету немају довољно хране.

• Сипај у тањир само оно што ћеш сигурно 

појести. Тако се храна неће узалудно бацати. 

На овај начин се штеди храна.

Некада давно, људи су живели веома скромно. 

Тада није било електричне енергије - струје.

ПЛАН ШТЕДЊЕ СТРУЈЕ

• Искључи сијалицу кад излазиш из просторије.

• Искључи телевизор ако га не гледаш.

• Искључи компјутер ако га не користиш.



У штедише свега више
Вода је неопходна за живот. Ако сви бринемо о води, нећемо 

остати без ње.

ПЛАН ШТЕДЊЕ ВОДЕ

• Када завршиш са прањем руку, добро заврни славину.

• Зубе пери тако што ћеш воду сипати у чашу.

• Туширај се и не пуни каду да се брчкаш.

• Аутомобил пери водом из кофе, а не из црева.

• Затварај воду док переш косу.

• Сакупљај кишницу и њом заливај биљке.

Чувајући папир чувамо дрвеће
Папир се прави од дрвета. Ако штедимо папир, мање ће 

дрвећа бити посечено. 

• Пиши на обе стране папира и користи 

старе свеске за цртање и вежбање.



Проверавамо шта смо запамтили...

2. У         упиши знак + поред оних активности којима човек повољно 

делује на природу.               

1. У правоугаонике упиши три начина на која човек загаћује природу.

3. Заокружи Т ако је тврдња тачна или Н ако је нетачна.

• За цртање и вежбање увек треба користити нове свеске.     Т      Н

• Када излазимо из просторије, треба да угасимо светло.       Т      Н

• Најбоље је да вода тече док перемо косу.                              Т      Н

• Загађивањем природе загаћује се и храна.                            Т      Н

Сађењем младих садница

Загађивањем ваздуха

Прерадом материјала из отпада

Неконтролисаном сечом шума

Бригом о животињама и биљкама

Одлагањем отпада на означена места



4. Обој слике на којима је приказано како се природа чува.


