
Работен лист- човекът и природата  4.кл          име..................................... 

1. Попълнете таблицата, като в първата колона зачертаеш излишната дума, 

а във втората колона напишеш  по кой признак са обединени останалите думи. 

 

Д  У  М  И Признак, който ги        

обединява 

Учебник 

на                       

Булвест 

зрение, слух, кожа, обоняние , вкус;      

    

72-73 стр. 

мляко,  ядки, белтъчини, хляб, масло;  

 

76 стр. 

уши,  осезание,  нос, уста ,език,  кожа;  

 

72-73 стр. 

късогледство, главоболие,  диабет, 

 дребна шарка; 

 

 

78-79 стр. 

нефт, вода, въглища, природен газ;  

 

6 стр. 

мед, алуминий, желязо, олово, 

пластмаса; 

проводници на топлина 4-5 стр. 

„Сребърна”, „Централен Балкан”, 

„Пирин”, „Рила”; 

 

 

69 стр. 

Луна, Земя, Меркурий, Марс,  Венера;  

 

34,35, 

36-37 стр. 

диви патици, лебеди, гъски, врани;  

 

64 стр. 

скумрия, паламуд, шаран;  

 

64-65 стр. 

минерали, ориз, витамини, вода, 

въглехидрати, белтъчини, мазнини; 

 76 стр. 

риби, земноводни, насекоми, влечуги, 

птици; 

 

 

54-55 стр. 

фасул, дъб, клек, топола;  

 

48-49 стр. 

тичинки, плодник, семепъпки, 

опрашване;  

 

 

46-47 стр. 

топлина, светлина, въздух, семена, вода, 

подходяща температура; 

 58 стр. 

енергия на движението, светлинна 

енергия, електрическа енергия,  турбина 

 24-25 стр. 

миди, червеи, насекоми,бухал,  

паяци; 

 

безгръбначни животни 

54-55 стр. 

 



                                             2. Допълнете. 

 

    а) криволинейно движение, праволинейно движение, въртене, ............................; 

            б) топене, кристализация, изпарение,  ......................................................................; 

    в) земно притегляне, мускулна сила, триене,  .........................................................; 

           г) яйце, ларва,   ............................., пеперуда; 

           д) въздух, вода, слънчева светлина, топлина, .........................................................; 

   е) едногодишни растения, двугодишни растения, ..................................................; 

           ж) дишане, хранене, растеж и развитие, размножаване, ........................................; 

           з) Меркурий, Земя, Венера, Марс.............................................................................; 

           и)  земно притегляне, мускулна сила, триене, ........................................................; 

           к)  светлинна енергия, запасена енергия, електрическа енергия, енергия на  

    движението, ........................................................................................................................; 

 

                                                  3. Изберете правилния отговор. 

         а) Как се нарича сместа от вещества в почвата, получена при разлагането на  

      растителни   и   животински остатъци? 

    - хумус                                        - мазут                                         - глина; 

         б) Какъв газ се отделя при горенето? 

    - кислород                                  - въглероден диоксид                - природен газ;   

        в) Какъв газ отделят растенията, когато произвеждат храна? 

    - въглероден диоксид                 - кислород                                  - водни пари; 

  г) Какво пренасят насекомите от цвят на цвят? 

         - семепъпки                          - нектар                                        - цветен прашец;  

        д) Кое е вярно?    Земята привлича по-силно телата с: 

     - по-голям обем                 - по-голяма маса                     - по-голяма повърхност; 

        е) При каква темтература замръзва водата? 

          - 100 °С                             - 0 °С                                        - 10 °С; 

        ж)  Източници на звук са : 

       - нагретите тела                - трептящите тела                 - само по-тежките тела; 

        з) За колко време Земята прави една обиколка около своята ос? 

            - 24 часа                             - 12 часа                                     - 28 дни;  

        и) Кои вещества са основният източник на енергия за човешкия организъм? 

    - минералите                       - витамините                            - въглехидратите;              

й) Кой процес се извършва първи?                                                                                                               

-оплождане                         - опрашване                                 -  растеж;                                                                                                                                                                                                                                 

 


