
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Човекът и природата 

Клас: 5, учебен час по седмично разписание - 3 

Дата/ден от седмицата: 25.01.2021 – понеделник 

Тема на урочната единица/страница: Урок № 48. Стр. 102. Въздух и вода 

/преговор и обобщение/ 

Попълнете пропуснатото в  текста 

1. Всичко най – важно за въздуха.  

Въздухът е …………………… природна …………….. . Съставните му части са 

постоянни /………… , …………… , ……………………./ и променливи / 

………………  ……………. , …………. и ………………  ……………… , ………, 

……………….. частици, ……………… пари и др./. Въздухът има 

………………., но няма собствени ………………. и ………………. . Азотът, 

кислородът и въглеродният диоксид са ………………. без ……………., 

………………. и …………. . Кислородът не ……………., но ………………….. 

горенето, а ………………….. и …………………  ………………… не …………… 

и не поддържат горенето. Източник на …………………… във въздуха са 

…………………….., а на …………………  ………………….. - ………………… и 

…………………… . Кислородът участва в два важни процеса - ………………. и 

…………………. . Горенето е процес, при който се отделят …………………. , 

…………………… и ………………… Въглеродният диоксид участва в 

………………….. на ………………………. и в регулирането на ………………… 

на Земята. 

2. Всичко най – важно за водата.  

Водата е ………………… течност без ………….. , ……………. и ………….., 

добър ……………………….., лош ………………….. на топлина, лесно 

преминава от едно …………………………. в друго. На нашата планета водата се 

среща и в трите състояния: ………………/вода/, …………………./водни пари/ и 

……………….. /лед/. Свойствата на водата определят огромното ѝ значение за 

………………………… и за …………………….. .  

3. Всичко най – важно за разтворите. Отговорете на въпросите на гърба на 

листа!!! 

Кои смеси се наричат разтвори? Кои са съставните части на разтворите? Как се 

получават разтворите? Кои смеси се наричат водни разтвори? От какво зависят 

свойствата на водните разтвори? Кои разтвори са наситени и кои – ненаситени? 

Колко вида биват веществата в зависимост от количеството на разтвореното 

вещество в наситените разтвори? 

4. Всичко най – важно за замърсяването на въздуха и водата. Тази точка да се 

препише на лист, който да се прикрепи към този!!!. 

 

Домашна работа:  Отговорете на „Опишете, обяснете, приложете”.  На гърба на 

този лист! 

Преговорете си уроците от № 26 до № 48!!! Предстои Ви контролна работа на 

27.01.2021 г. – сряда! 


