


Јесен дијелимо на:

- рану (на прелазу са љетом)

- праву

- касну (вријеме непосредно прије зиме)

- Почиње 23. септембра

и траје до почетка зиме

(21. децембра)



Јесењи мјесеци су:

~септембар

~октобар

~новембар



Вријеме је промјенљиво 

и постаје хладније.

Облачно је и чешће 

падају кише.

Дувају вјетрови.



Првог дана јесени дан и ноћ једнако су дуги. 

Ту природну појаву називамо РАВНОДНЕВИЦА.

Наредних дана 

обданица је краћа,

а ноћи дуже.



- Доносе плодове

- Лишће жути и опада

- Неке биљке вену



Дрвеће и жбуње остају без листова,

осим зимзеленог.

Трава се суши, а цвијеће вене.



Неке птице одлазе на југ, то су птице селице.

Неке птице остају током цијеле зиме, то су птице станарице.



И код птица и код животиња се примјећују 

промјене у ово доба године.

Код животиња длака постаје гушћа, а код 

птица је перје гушће.



Дивље животиње траже склоништа за зиму.

пећине јазбине шупљине дрвета



Неке животиње се спремају за зимски сан.

шишмиш
вјеверица

јеж

хрчак

медвјед



Неке животиње се завлаче у муљ.

жаба змија



Неке животиње угину (инсекти).

бубамара

лептир

паук

комарац
пчела



О неким животињама брине човјек.

(домаћим)

Припрема им храну за зиму, храни их, 

чува их у стајама (тору,свињцу) и брине 

о њиховом здрављу.



Људи у јесен припремају зимницу:

Ајвар

Туршију

Кисели купус

Пекмез

Сокове ...



Бере се воће ...

јабука

дуњанар

лимуннаранџагрожђе

крушка шљива



Бере се и поврће :

купус карфиол спанаћ шаргарепа

цвеклалук

кромпир

паприка

бундева



Беру се гљиве и сакупљају шумски плодови.

гљиве љешници ораси

дивљи 

кестен

питоми 

кестен



Припремају и дрва за зиму, сијеку и складиште.



Људи на селу ору њиве и сију пшеницу.



Људи у граду јесење вријеме проводе 

другачије...



Али сви облаче топлију одјећу и 

више времена проводе у кући.



Јесен, 

као 

годишње 

доба, 

доноси 

многе 

промјене. Ипак, јесен је 

вријеме када се 

врше припреме за 

зиму, али је и у 

непрекидном колу 

са остала три 

годишња доба.


