
ППШТИ  ППДАЦИ 
Назив шкпле: ОШ „Сава Керкпвић“ Љиг 

Учитељ: Данијела Терзић 

МЕТПДИЧКИ ППДАЦИ 
Наставни предмет: Прирпда и друштвп 

Наставна тема: Кретаое 

Наставна јединица: Кретаое прпизвпди звук 

Садржај наставне јединице: Ппјам звука;  пријатни и непријатни звуци; 
прпстираое звукпва крпз впду, ваздух и 
чврста тела. 

Претхпдна наставна јединица: Различити пблици кретаоа 

Наредна наставна јединица: Падаое, клизаое, кптрљаое 

ППЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ ЧАСА  

- пбразпвни задаци  Стицаое знаоа п: 
-  звуку (ппјам звука, пријатни и непријатни 
звукпви); 
- пренпшеое звука крпз впду, ваздух и 
чврста тела. 

- функципнални задаци Развијаое сппспбнпсти лпгичкпг мишљеоа 
(уппређиваое, закључиваое, анализа) крпз 
експеримент. 

- васпитни задаци Развијаое сарадничких пднпса у пквиру 
групе и уважаваое туђег мишљеоа. 

Тип часа: Обрада  

Наставне метпде:  Метпда усменпг излагаоа, метпда 
лабаратпријских и практичних радпва, 
метпда разгпвпра. 

Наставна средства: Материјал за рад на експерименту 

Облици рада: Фрпнтални и групни пблик рада 

Наставни пбјекат: Учипница 

Циљ часа: Да ученици усвпје ппјам звука, увиде кпји 
су звуци пријатни а кпји непријатни. Да 
ученици крпз експерименте увиде какп се 
звук прпстире крпз чврста тела и ваздух. 

Исхпди часа: Ученици знају шта је звук, какп се ствара, 
кпји су пријатни, а кпји непријатни звуци. 
Ученици знају какп се звук прпстире крпз 
впду, ваздух и чврста тела. 

Кпрелација: Музичка култура- ствараое тпнпва ппмпћу 
музичких чаша 

Литература: Литература: 
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ТПК  ЧАСА 

УВПДНИ ДЕП ЧАСА 
Трајаое: 5 минута 

Емпципналнп- интелектуална припрема 

Усвајаое ппзнаваоем крпз именпваое 

звукпва из прирпде  

 

Најава наставне јединице 

Ученицима на кпмпјутеру пуштам звукпве 
из прирпде (грмљавина, цвркут птица, 
моаук мачке, виплина, бушилица, 
пљуштаое кише, сирена брпда). Треба да 
пткрију кпји су тп звукпви. Ппстављам им 
питаое: 
- Шта је пвп штп смп чули? Какп називамп 
тп једним именпм? (Звуци) 
 
Најављујем нпву наставну јединицу 
кретаое прпизвпди звук. 

ГЛАВНИ ДЕП ЧАСА 
Трајаое: 30 минута 
 

- Пријатни и непријатни звуци 
 
Усвајаое ппзнаваоем крпз именпваое 
пријатних и непријатних звукпва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ппјам звука 
Усвајаое ппимаоем крпз тепријскп 
схватаое ппјма звука 
 
Усвајаое ппзнаваоем крпз крпз 
свакпдневнп знаое 
 
 
 
 
 
 

- Звук се прпстире крпз впду  
 
 
 

Разгпварам са ученицима кпји пд пвих 
звукпва, кпје су чули, су им пријатни 
(цвркут птица, виплина, киша, мјаук 
мачке), а кпји непријатни (грмљавина, 
бушилица). Кажем ученицима да наведу 
кпји су оима пријатни звуци (звук 
инструмената, звуке кпје прпизвпде неке 
живптиое)и непријатни. 
Гпвприм ученицима да ставе прсте на врат 
и да изгпварају тихп ааааа. Тада им 
пбјашоавам какп чпвек прпизвпди гласпве, 
тј. звуке. Када изгпварамп неки глас ваздух 
прплази крпз врат где се налазе гласне 
жице кпје трепере и такп се прпизвпди 
звук.  
 
Гпвприм ученицима да се звук прпизвпди 
трепереоем предмета. 
 
Питам ученике: 
- Да ли сте некада рпнили и да ли су ппд 
впдпм чули удар весла или шум мптпра 
некпг чамца? (Да)  
- Какп је тп мпгуће? ( Звук се прпстире 
крпз впду Истп такп и китпви прпизвпде 
звукпве кпје мпжемп чути  ппд впдпм, а 
да их не видимп).  
 
Закључујемп да се звук прпстире крпз впду. 
Гпвприм им да ће сад да сами увиде, крпз 
експерименте, какп се звук прпстире крпз 
чврста тела и крпз ваздух. 



- Ппдела ученика у групе и даваое 
упутстава за рад 

 
 
 
 

- Рад ученика пп групама 
Општеое пдлучиваоем крпз прихватаое 
или не прихватаое сарадое при 
тражеоу решеоа 
 
Стицаое уппзнаваоем крпз извпђеое 
експеримената( прилпг 1, 2 ) 
Стицаое ппимаоем крпз закључиваое на 
пснпву експеримената (питаоа бр.2 за 
прилпг 1 и прилпг 2) 
 

- Извештаваое група 
Усвајаое излагаоем крпз усменп 
презентпваое наученпг градива 
 

- Синтеза 

Свака група дпбија ппсебна упутства за рад 
и питаоа на кпја треба да пдгпвпре. 
Уценици су ппдељени у 4 групе: 
I група: прпстираое звука крпз чврста тела 
 ( Прилпг 1) 
II група: прпстираое звука крпз ваздух  
( Прилпг 2 ) 
Следи рад ученика пп групама. 
Кпнтрплишем оихпв рад и дајем дпдатне 
инструкције укпликп је пптребнп ппмажем 
им у раду. 
Накпн штп су извели пгледе и пдгпвприли 
на питаоа, следи извештаваое пп групама. 
 
 
Извештаваое се прганизује такп штп група 
пбјашоава изведени експеримент и впђа 
групе саппштава дп каквих су закључака 
дпшли. 
 
Питам ученике какп се ствара звук? 
Ппнпвимп да ппстпје пријатни и непријатни 
звукпви. Питам ученике куда се све 
прпстире звук (крпз впду, ваздух и чврста 
тела ). 
 

ЗАВРШНИ ДЕП ЧАСА 
Трајаое: 10 минута 
Ппвратна инфпрмација 
Стицаое увежбаваоем крпз 
петпминутнп испитиваое 
 
Дпмаћи задатак 
Стицаое увежбаваоем крпз 
експеримент 
 

Крпз петпминутнп испитиваое ученици 
ппнављају градивп. За нетачну тврдоу, кпје 
ћу им читати ученици ппдижу црвени 
картпнчић, а за тачну зелени ( Прилпг 3 ). 
 
Ученици треба за дпмаћи задатак да 
направе бубао и да напишу какп се 
прпизвпди звук. (Прилпг 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛПГ   1    МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД   I  ГРУПЕ 
 
 
 

 I  ПГЛЕД  

 - Један ученик нека прислпни чашу на увп 
            - Други нека затегне кпнац и прислпни другу чашу на уста 
            - Ппчните разгпвпр кпристећи чашу кап телефпн.  

 

1) Шта сте чули када сте прислпнили чашу на ухп?  _____________________________________ 
 

2) Шта мислите какп се звук пренпси пд једне чаше дп друге? Објасните. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

II  ПГЛЕД 
 
- Кашика је везана кпнцем 

        - На крајевима тпг кпнца су две рупице 
       - Један ученик нека прпвуче прсте крпз те две рупице па нека прислпни врхпве     
прстију на уши  
       - Други ученик треба да удари кашику другпм кашичицпм. 
 

1. На шта вас ппдсећа звук кпји чујете?_________________________________________ 
 

2. Објасните какп се прпстире звук приликпм ударца кашике са другпм кашичицпм?  
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛПГ   2    МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД   II  ГРУПЕ 
 

I  ПГЛЕД 

 

- Узмите леоир и ставите га на стп  
-  Већи деп дужине леоира прелази ивицу стпла  
-  Маои деп леоира се налази на стплу и чврстп га држимп рукпм  
- Слпбпдан крај савијемп и наглп пустимп 

 
1. Шта се дешава са леоирпм?_______________________________________________ 

 
2. Објасните какп се прпстире звук ?  __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

II ПГЛЕД  
 
       -У свакпј чаши  је сипана различита кпличина впде 
       - Са металнпм кашичицпм ударајте пплакп једну пп једну чашу 
 

1. Да ли су исти звукпви кпји се прпизвпде ппмпћу чаша? Објасните. 
        _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 
 

2. Објасните какп се прпстире звук удараоем кашике п чашу? ____________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ПРИЛПГ 3   КВИЗ 
 
1. Цвркут птица је пријатан звук          Т 
2. Грмљавина је непријатан звук                           Т          
3. Виплина је непријатан звук  Н 
4.  Звук се прпизвпди трепереоем некпг предмета         Т 
5.  Звук се не прпстире крпз впду          Н 
6.  Звук се прпстире крпз ваздух                     Т 
7. Звук се не прпстире крпз чврста тела        Н 

 

 

 

   ПРИЛПГ 4    ДПМАЋИ ЗАДАТАК 
 
 
 
1.     а) Узмите пластичну чинију и прекп ое ставите пластичну кесу, затегните је и 
причврстите гумицпм. Ударај палицпм или прстима у ппвршину затегнуте кесе. 

б )Шта чујеш?____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
в) Затим дпдируј кесу рукпм дпк удараш плпвкпм бубао. Шта примећујеш? 
________________________________________________________________________ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛПГ   5   РЕШЕОЕ НАСТАВНПГ ЛИСТИЋА  

I  ГРУПА 
I  ПГЛЕД  
- Један ученик нека прислпни чашу на увп 

            - Други нека затегне кпнац и прислпни другу чашу на уста 
            - Ппчните разгпвпр кпристећи чашу кап телефпн.  

 

1. Шта сте чули када сте прислпнили чашу на ухп?  Зачуће се глас сагпвпрника из чаше.  
2. Шта мислите какп се звук пренпси пд једне чаше дп друге? Објасните.  

Канап кап чврстп телп пренпси звук пд једне чаше дп друге.  
 

II  ПГЛЕД 

- Кашика је везана кпнцем 
        - На крајевима тпг кпнца су две рупице 

- Један ученик нека прпвуче прсте крпз те две рупице па нека прислпни врхпве         
прстију на уши  

       - Други ученик треба да удари кашику другпм кашичицпм. 
 

1. На шта вас ппдсећа звук кпји чујете? Звук кпји се чује ппдсећа на звпоаву звпна. 
2. Објасните какп се прпстире звук приликпм ударца кашике са другпм кашичицпм?  

Приликпм удара металне виљушке п твди предмет пна ппчиое да псцилује. Те псцилације 
се пренпсе прекп канапа и прстију, директнп дп бубне ппне.  
 

    II  ГРУПЕ 
I  ПГЛЕД 
- Узмите леоир и ставите га на стп  
-  Већи деп дужине леоира прелази ивицу стпла  
-  Маои деп леоира се налази на стплу и чврстп га држимп рукпм  
- Слпбпдан крај савијемп и наглп пустимп 

 
1. Шта се дешава са леоирпм? Ппчиое да се ппмера гпре-дпле и прпизвпди се 

звук. 
2. Објасните какп се прпстире звук ? Ппкрете какве леоир прави изазивају 

вибрације кпје се даље прпстиру крпз ваздух. Трепереоем предмета 
прпизвпди се звук. 

 
II ОГЛЕД  

       -У свакпј чаши  је сипана различита кпличина впде 
       - Са металнпм кашичицпм ударајте пплакп једну пп једну чашу 
 

1. Да ли су исти звукпви кпји се прпизвпде ппмпћу чаша? Објасните. Нису, разликују се. Чују 
се тпнпви различитих висина.  

2. Објасните какп се прпстире звук удараоем кашике п чашу? Удараоем кашике п чашу, 
ствара се звук кпји се прпстире пд зидпва чаше, а даље се шири ваздухпм.  




