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драга децо!
Ова радна свеска је написана уз уџбеник за 7. разред објављен у оквиру серије Натура. Уз
сваку лекцију израђен је по један ред задатака за вежбање. Задаци су различити, међутим сви
имају за циљ да помогну да разумете, продубите и увежбате у уџбенику представљена знања и
повезаности.
Пре него што покушате да решите поједине задатке пажљиво прочитајте делове текста који
су обележени сивом бојом. У том делу је наведено шта је ваш задатак. Поред тога, наравно,
погледајте и цео задатак, тако ћете схватити како треба да радите.
Имате задатке који вам помажу да тачно користите појмове које сте научили из уџбеника.
Други задаци захтевају од вас да групишете, односно, повезујете појмове. Један део задатака
вам помаже у примени нових знања, али има и таквих који захтевају самосталност и креативност. То су задаци анализе проблема.
Радну свеску користите на часовима, где ће вашим радом управљати предметни наставник.
Поједини задаци су погодни да их решавате код куће, за време учења. У току вежбања лагано
ћете савладати начин решавања појединих типова задатака и тако ће ваше учење бити
успешно.
Желимо вам пуно успеха.
Аутори

