
ОПШТИ  ПОДАЦИ 
Назив школе: ОШ „Сава Керковић“ 

Учитељ: Данијела Терзић 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 
Наставни предмет: Природа и друштво 

Наставна тема: Материјали 

Наставна јединица: Промене материјала 

Садржај наставне јединице: Материјали, различите врсте материјала у 
односу на то од чега су направљени (стакло, 
гума, дрво, метали итд.); особине 
материјала (природни-вештачки, запаљиви-
незапаљиви, тврди-меки, провидни-
непровидни, еластични-пластични-крути); 
дејство топлоте на материјале; повратне и 
неповратне прамене материјала.  

Претходна наставна јединица: Звук, производ кретања 

Наредна наставна јединица: Електрична проводљивост 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЧАСА  

- образовни задаци  Стицање знања о: 
- материјалима; 
- њиховими различитим својствима 
(природни-вештачки, запаљиви-
незапаљиви, тврди-меки, провидни-
непровидни, еластични-пластични-крути);  
-   дејству топлоте на материјале; 
- повратним и неповратним особинама 
материјала.  

- функционални задаци Развијање способности: 
 - уочавања различитих својстава 
материјала ( тврди-меки, еластични-
пластични-крути, запаљиви и незапаљиви 
итд.), сличности и разлика  међу 
предметима који су направљени од 
различитих материјала; 
- доношења закључака о утицају топлоте на 
материјале; 
-  анализе повратних и неповратних 
промена материјала. 

- васпитни задаци Развијање позитивног односа према рада у 
групи као и толеранције према члановима 
групе.   

Тип часа: Обрада 

Наставне методе:  Метода усменог излагања, метода 



демонстрације, метода разговора, метода 
практичних радова 

Наставна средства: Материјал за рад група, предмети 
направљени од стакла, дрвета, пластике, 
метала и тканине 

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни 

Наставни објекат: Учионица 

Циљ часа: Стицање знања о материјалима, њиховим 
својствима, дејству топлоте на материјале, 
повратним и неповтратним својствима 
материјала. 

Исходи часа: Ученици су усвојили знања о разним 
врстама материјала, њиховим особинама  и 
различитим својствима, утицају топлоте на 
материјале, као и о њиховим повратним и 
неповратним својствима.  

Корелација:  

Литература: Литература: 
-   Банђур, В., Лазаревић, Ж. : Методика 
наставе природе и друштва, Јагодина- 
Београд, Учитељски факултет у Београду, 2001. 
-    www. Zvrk.co.yu 
-   Вилотијевић, Н. : Интерактивна-сарадничка 
настава, Београд, 2007. 

Самоевалуација:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТОК ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО ЧАСА 
Трајање: 5 минута 
Емоционално-интелектуална припрема 

- Усвајање познавањем – именовање 

различитих предмета из 

свакодневног живота 

 

 

 

 

 

 

- Усвајање поимањем кроз доношење 

закључака 

 

 
 
 
 
 
Најава наставне јединице 
 

На почетку часа организујем игру тако што 
пред таблу изађе шест добровољаца, а у 
кеси код мене се налазе предмети 
(стаклена чаша, дрвена кашика, капа, 
метални кључ, пластична шнала). Њихов 
задатак је да на основу додира погоде који 
је то предмет и од чега је направљен (од 
стакла, пластике, метала, дрвета, тканине). 
 
Након тога разговарамо о тим предметима: 
- Који је то предмет? (Чаша, кашика, 
шнала, кључ, капа)  
- Од чега је направљен? (Од стакла, 
дрвета, пластике, метала, тканине)  
- Од чега је још могла бити направљена 
кашика? (Од пластике или метала)  
- Материјал као што је дрво или камен, 
где човек може да нађе? (У природи)  
- А пластику или тканину, како до њих 
долази? (Сам их створа)  
 
Закључујемо  да постоје материјали који се 
могу наћи у природи( дрво, камен, вуна, 
глина, разни метали) и они које човек 
ствара, вештачки материјали ( пластика, 
стакло, вештачке тканине ).  
 
Кажем ученицима да ћемо данас учити 
нешто више о неким материјалима. Пишем 
наслов на табли:  
                Промене материјала 

ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА 
Трајање: 25 минута 
 
 
Особине материјала 

- Усвајање познавањем- наводећи 
врсте материјала и њихове 
особине (меки-тврди, провидни-
непровидни, еластички-пластични-
крути, запаљиви-незапаљиви ) 

 

Са ученицима се подсећам неких својстава 
материјала. Већ смо у уводном делу часа 
навелинека својства материјала. Питам 
ученике поново:  
- Како зовемо материјале које можемо 
пронаћи у природи? (Природни 
материјали) 
- А оне које сам производи? (Вештачки 
материјали) 
На табли лепим пишем „Особине 
материјала“, а испод тог натписа пишем 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подела ученика у групе и давање упутстава 
за рад 
 
Рад ученика по групама 
Усвајање познавањем- именовање врсте 
материјала од којег су предмети 
направљени (1. питање сваке групе ) 
 
Стицање поимањем кроз здраворазумско 
закључивање о особинама материјала 
(дрво, пластила, метал, тканина) и 
њиховим својствима (меки, тврди, 
провидни, непровидни, савитљиви, 
несавитљиви итд.); питања 2 и 3 за сваку 
групу 
 
Извештавање група 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усвајање познавањем кроз пружање 
конкретних одговора 
 
 

својства (природно-вештачко). (Прилог 1) 
- Реците ми по чему се разликују вуна и 
стакло? (Вуна је природни материјал, а 
стакло вештачки) 
- По чему још? Када држите један и други 
материјал шта осећате и видите? (Вуна 
је мека, а стакло тврдо; вуна је 
непровидна, а стакло је провидно) 
Поново пишем ствојства (меко-тврдо; 
провидно-непровидно). 
- Реците ми шта би се догодило када 
бисмо убацили у ватру вуну? (Изгорела би) 
А шта би се догодило када бисмо убацили 
стакло? (Пуца) 
 
Ученике делим у групе. Свака од група 
добија потребам материјал за рад и 
упутство. Током рада надгледам ученике, а 
уколико је потребно пружам додатне 
информације и објашњења.  
 
 
 
 
I ГРУПА- стакло 
II ГРУПА- дрво 
III ГРУПА- метал 
IV ГРУПА- пластика 
V ГРУПА- тканина 
 
 
Извештавање група тече кроз 
демонстрирање рада групе и 
представљање добијених закључака. Група 
по група извештава, а остали ученици 
пажљиво слушају.  
Током извештавања I групе закључили смо 
да је стакло тврд, провидан, несавитљив 
материјал, који мења свој облик 
ломњењем, тј. пуцањем, али се његов 
састав не мења.  
Извештавањем друге групе је утврђено да 
је дрво тврд, непровидан материјал који 
свој облик неповратно мења паљењем. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Синтеза 
 
 

- Механичке промене 
 
Усвајање поимањем 
саопштавајући  већ утврђена 
својства материјала која мењају 
облик при паљењу 
 

Ученике питам:  
- Да ли је дрво савитљив или несавитљив 
материјал? Због чега?  (Зависи од 
дебљине дрвета. Чешаљ и метар су 
чврти, али  је корпица направљена од 
савитљивих гранчица) 
Шта би се догодило са дрветом, тј. 
граном када бисмо је јако савили? (Пукла 
би, променила би облик) Закључујемо да 
исти материјали могу имати различита 
својства.   
Трећа група је утврдила да су метали 
тврди, непровидни материјали. Могу бити 
савитљиви или несавитљиви, а загревањем, 
тј. паљењем могу променити облик, али не 
и састав.  
Четрвта група је утврдила на пластика 
може бити тврда или мека, непровидна или 
провидна, савитљива или несавитљива. 
Загревањем мења неповратно облик.  
Шта би се догодило када бисмо стегли 
пластичну чашу? (Искривила би се, 
згужвала би се, променила би облик) Опет 
констатујемо да међу истим материјалима 
може бити различитих особина.  
Пета група је закључила да је тканина 
мекана и савитљива, да може бити и 
провидна и непровидна, а да паљењем 
мења облик и састав.  
Шта се догађа сечењем тканине? (Мења 
облик) 
 
 
Питам ученике:  
- Ако се исти материјали могу међусобно 
разликовати по неким својствима 
наведите  наведите пример.  
- Који материјали мењају облик, али не и 
састав? (Метали) 
Ученицима говорим да су такве промене 
механичке промене. 
- Објасните шта се догађа са дрветом 
приликом паљења? (Мења облик, 
претвара се у пепео)  



 
 

- Неповратне промене материјала 
Стицање поимањем кроз одговор 
заснован на претпоставци 

 
 
 
 

- Повратне промене материјала 

- Може ли се оно вратити у првобитно 
стање? (Не) 
Говорим ученицима да је таква промена 
неповратна.  
- Ако се метали могу обликовати на 
високим температурама, какву промену 
они дођивљавају? Шта се мења? (Облик, 
али не и састав) 
- Може ли се оно вратити у првобитно 
стање? (Да) 
Говорим ученицима да је таква промена 
повратна.  
Ученицима говорим да у оквиру чврстих 
материјала разликујемо  еластичне, 
пластичне и круте предмете. Дајем им 
материјал на крају часа који ће залепити у 
свеске. (Прилог 4) 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 
Трајање: 15 минута 
Повратна информација 
Усвајање познавањем кроз петоминутно 
испитивање о градиву ученом на часу 
 
 
Домаћи задатак 
Стицање увежбавањем кроз одређивање 
својстава предмета направљених од 
наведених материјала 

Кроз петоминутно испитивање и читање 
тврдњи добијамо повратну информацију о 
наученом градиву са текућег часа.  
(Прилог  3) 
 
 
 
Ученици треба да издвоје по један предмет 
од дрвета, стакла, метала, тканине, 
пластике, који нису споменути на часу, а 
налазе се у њиховом окружењу и да одреде 
њихова својства користећи се табелама 
другог и трећег питања из огледа.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог  1 
 
    Особине материјала  
 
ПРИРОДНИ   МЕКИ     ПРОВИДНО         САВИТЉИВО           ГОРИ 
ВЕШТАЧКИ    ТВРДИ    НЕПРОВИДНО    НЕСАВИТЉИВО     НЕ ГОРИ 

 
 
 
Прилог   2 
Материјал за рад I групе 
  

    Промене на материјалима 
Пажљиво посматрај предмете који су добио. Размисли па одговори на следећа 
питања. 
 
1. Од којег материјала су направљени предмети које си добио (Чаша, ваза, статуа 

делфина)? ___________________________________________________________ 
2. Пажљиво посматрај добијене предмете, покушај да их савијеш, а потом стави 

знак + за сваку особину коју предмет поседује: 

 Чаша  Ваза Делфин 

Меко     

Тврдо     

Провидно    

Непровидно    

Савитљиво    

Несавитљиво    

 
3.  Размисли и запиши шта би се догодило са стаклом када би се нашло у ватри 

МАТЕРИЈАЛ стање пре 
паљења  

стање после 
паљења 

врста 
промене 

СТАКЛО  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Материјал за рад II групе 
 

Промене на материјалима 
Пажљиво посматрај предмете који су добио. Размисли па одговори на следећа 
питања. 
 
1. Од којег материјала су направљени предмети које си добио (Чешаљ, корпица, 

метар)? ___________________________________________________________ 
2. Пажљиво посматрај добијене предмете, покушај да их савијеш, а потом стави 

знак + за сваку особину коју предмет поседује: 

 Чешаљ Корпица Метар 

Меко     

Тврдо     

Провидно    

Непровидно    

Савитљиво    

Несавитљиво    

 
3. Размисли и запиши шта би се догодило са стаклом када би се нашло у ватри 

МАТЕРИЈАЛ стање пре 
паљења  

стање после 
паљења 

врста 
промене 

ДРВО  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Материјал за рад III групе 
 

Промене на материјалима 
Пажљиво посматрај предмете који су добио. Размисли па одговори на следећа 
питања. 
 

1. Од којег материјала су направљени предмети које си добио (Кључ, кашика, 
потковица)? 
___________________________________________________________ 

2. Пажљиво посматрај добијене предмете, покушај да их савијеш, а потом 
стави знак + за сваку особину коју предмет поседује: 

 Кључ Кашика Потковица 

Меко     

Тврдо     

Провидно    

Непровидно    

Савитљиво    

Несавитљиво    

 
3. Размисли и запиши шта би се догодило са стаклом када би се нашло у ватри 

МАТЕРИЈАЛ стање пре 
паљења  

стање после 
паљења 

врста 
промене 

МЕТАЛ  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материјал за рад IV групе 



 

Промене на материјалима 
Пажљиво посматрај предмете који су добио. Размисли па одговори на следећа 
питања. 
 

1. Од којег материјала су направљени предмети које си добио (Лопатица, 
сламчица,шоља)? 
___________________________________________________________ 

2. Пажљиво посматрај добијене предмете, покушај да их савијеш, а потом 
стави знак + за сваку особину коју предмет поседује: 

 Лопатица Сламчица Шоља 

Меко     

Тврдо     

Провидно    

Непровидно    

Савитљиво    

Несавитљиво    

 
3. Размисли и запиши шта би се догодило са стаклом када би се нашло у ватри 

МАТЕРИЈАЛ стање пре 
паљења  

стање после 
паљења 

врста 
промене 

ПЛАСТИКА  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Материјал за рад V групе 
 

Промене на материјалима 
Пажљиво посматрај предмете који су добио. Размисли па одговори на следећа 
питања. 
 

1. Од којег материјала су направљени предмети које си добио (Капа, рукавице, 
шал)? ___________________________________________________________ 

2. Пажљиво посматрај добијене предмете, покушај да их савијеш, а потом 
стави знак + за сваку особину коју предмет поседује: 

 Капа Рукавице Шал 

Меко     

Тврдо     

Провидно    

Непровидно    

Савитљиво    

Несавитљиво    

 
3. Размисли и запиши шта би се догодило са стаклом када би се нашло у ватри 

МАТЕРИЈАЛ стање пре 
паљења  

стање после 
паљења 

врста 
промене 

ТКАНИНА  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилог 3  
 

Тврдње  
 

1. Стакло је савитљиво.                           Н 
2. Дрвена оловка је непровидна.                               Т 
3. Тканина се не мења када дође у контакт са ватром.               Н 
4. Промене које настају гужвањем папирног тањира су неповратне.   Н 
5. Метал се може обликовати на високом температурама.          Т 
6. Пластична кашичица је несавитљива.        Т 
7. Промене које настају паљењем дрвета су повратне.                 Н 

 
 

Прилог 4 
Промене материјала 
 

Промене којима мењамо облик материјала, али не и његова својства називамо 
механичким променама. Промене могу бити неповратне (ако се не може вратити 
првобитнп стање материјала) и повратне (ако се може вратити првобитно стање 
материјала).  

Еластични материјали су они који промене на кратко, али брзо врате првобитни 
облик (Сунђер).  

Пластични материјали су они којима се првобитни облик измени притискањем, 
али више не могу вратити првобитан облик. (Пластелин) 

Крути материјали су они на чију се промену облика не може утицати. (Дрво) 
 


