
Опщти ппдаци  

Датум пдржаваоа шаса:  

Разред и пдељеое:  

Име и презиме ушитеља:  

Име и презиме студента:  

Опщти метпдишки ппдаци  

Наставни предмет: Свет пкп нас  

Наставна тема: Нежива прирпда 

Наставна јединица: Оспбине материјала  

Тип шаса: Обрада 

Наставна средства: Текст, пластелин, жица, папир, маказе, лепак, учбеник, 
предмети пд разлишитих материјала 

Наставне метпде: Дијалпщка, текстуална, илустративнп – демпнстративна, 
практишних радпва 

Наставни пблици: Фрпнтални, групни 

Циљ шаса: -Упшаваое и именпваое пспбина материјала (тврдп – 
мекп, прпвиднп – непрпвиднп, храпавп – глаткп) кпји су 
заступљени у свакпдневнпј упптреби. 

Задаци шаса:  

Образпвни задаци: -Усвајаое знаоа п пснпвним пспбинама материјала; 
-Уппзнаваое пспбина материјала; 
-Упшаваое ппвезанпсти пспбина материјала и оихпве 
упптребе; 
-Стицаое знаоа п важнпсти бираоа правпг материјала за 
прављеое предмета и схватаоа најбитнијих 
карактеристика тпг материјала; 
-Разумеваое везе између упптреба материјала и пспбина 
кпје пни исппљавају. 

Васпитни задаци: -Фпрмираое ппзитивних ставпва према раду и указиваое 
на знашај разлишитих материјала за живпт и рад шпвека; 
-Развијаое интереспваоа за уппзнавааое разлишитих 
материјала; 
-Развијаое пдгпвпрнпсти у раду; 
-Негпваое и ушврщћиваое кплектива пдељеоа 
заједнишким ушеоем и ппмагаоем у ушеоу, играма и 
дружеоу; 
-Развијаое сараднишких пднпса. 

Функципнални задаци: -Осппспбљааваое ушеника да упше прави материјал за 
пдређени предмет кап и да знају защтп га треба 
упптребити с пбзирпм на оегпву намену; 
-Осппспбљаваое ушеника да преппзнају разлишите 
материјале; 
-Осппспбљаваое ушеника за разиликпваое предмета и 
материјала пд кпјих су ти предмети направљени; 
-Упшаваое пд кпјих се све материјала мпже направити 
неки предмет; 
-Осппспбљаваое ушеника да разликују разлишите 



материјале пд кпјих су направљени разлишити предмети у 
оихпвпј ближпј пкплини. 

Кпрелација: Српски језик, Ликпвна култура 

Литература: 1.Банђур, В. (2001). Методика наставе природе и 
друштва. Бепград – Ужице: Ушитељски факултет 
2.Јухас, И. (2016). Свет око нас 1б уџбеник за први разред 
ОШ.Бепград: Едука 
3.Јухас, И. (2015). Приручник за учитеље Свет око нас за 
први разред ОШ. Бепград:Едука 

Организација шаса:  

Увпдни деп шаса: -Увид у рещенпст дпмаћег задатка 
-Читаое бајке „Три прасета“ 
-Разгпвпр п бајци 

Главни деп шаса: -Најава наставне јединице 
-Истицаое циља шаса 
-Записиваое наставне јединице на табли 
-Разгпвпр п материјалима и истицаое свакпг материјала 
ппјединашнп 
-Записиваое пспбина материјала  
-Рад у групама 

Заврщни деп шаса: -Презентација рада сваке групе 
-Даваое дпмаћег задатка 

Тпк шаса:  

Увпдни деп шаса: (5-7)минута -Да ли сте имали дпмаћи задатак? 
-Јесмп. 
Отвприте да ппгледам. 
(Врщим увид у рещенпст дпмаћег задатка). 
-Сада ћу да вам прпшитам једну лепу бајку кпја се зпве 
„Три прасета“. Пажљивп слущајте па ћемп касније да 
разгпварамп п опј. 
-О шему се гпвпри у пвпј бајци? 
У пвпј бајци се гпвпри п тпме какп је вук срущип 
прасићима куће. 
-Од кпг материјала су срущене куће биле направљене? 
Прва кућа је била направоена пд сламе, а друга пд 
дрвета. 
-Защтп вук није срущип трећу кућу? 
Затп щтп је пна била направљена пд цигле. 
-Видели смп да су куће направљене пд разлишитих 
материјала. Данас ћемп да наушимп јпщ нещтп п 
материјалима и щта се пд оих прави. 

Главни деп шаса: (30-35) минута -Записујем наслпв на табли, а ушеници у свпјим свескама. 
-Знамп да су предмети из нащег пкружеоа направљени 
пд разлишитих материјала.  
-Кпје материјале ви знате? 
Ја знам: дрвп, стаклп, гума, метал, тканина... 
Ппказујем ушеницима предмет пд дрвета.  



-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 
Овај предмет је направљен пд дрвета. 
-Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине дрвета? Какав је материјал дрвп? 
-Дрвп је: тврдп, непрпвиднп, храпавп, лпмљивп. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд дрвета? 
Од дрвета се прави: стплица, стп, врата, намещтај, пграда, 
шамац... 
-Ппказујем ушеницима предмет пд стакла. 
-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 
Овај предмет је направљен пд стакла.  
-Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине стакла? 
Стаклп је: тврдп, прпвиднп, глаткп и лпмљивп. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд стакла? 
Од стакла се прави: шаща, пгледалп, прпзпри... 
-Ппказујем ушеницима предмет пд тканине. 
-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 
Овај предмет је направљен пд тканине. 
- Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине тканине? 
Тканина је: мека, прпвидна или непрпвидна. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд тканине? 
Од тканине се прави: хаљина, панталпне, капа, јакна... 
-Ппказујем ушеницима предмет пд гуме. 
-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 
Овај предмет направљен је пд гуме. 
-Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине гуме? 
Гума је: мека, непрпвидна и глатка. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд гуме? 
Од гуме се прави: гумица, гума на кплима, гума за 
пливаое... 
-Ппказујем ушеницима предмет пд метала. 
-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 
Овај предмет је направљен пд метала. 
-Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине метала. 
Метал је: тврд, непрпвидан и гладак. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд метала? 
Од метала се прави: кащика, виљущка, нпж, щерпа... 
-Ппказујем ушеницима предмет пд пластике. 
-Од кпг материјала је направљен пвај предмет? 



Овај предмет је направљен пд пластике. 
-Кп хпће да изађе да ппипа пвај  предмет и да ми каже 
неке пспбине пластике. 
-Пластика је: тврда, глатка, прпвидна или непрпвидна. 
(Записујем на табли, а ушеници у свпјим свескама). 
-Шта се све прави пд пластике? 
Од пластике се прави: играшке, кпфа, буре... 
-Знаши, материјали имају разлишите пспбине. Мпгу бити: 
тврди, меки, храпави, глатки, прпвидни, маое прпвидни и 
непрпвидни. Од оих правимп разне предмете. Један 
предмет мпже бити направљен пд вище разлишитих 
материјала. На пример: аутп, регал, јакна... 
-Наведите ми и ви неки предмет направљен пд вище 
разлишитих материјала. 
Тп су: авипн, зграда, кпмпјутер... 
Дпбрп, сада ћемп да се расппредимп у шетири групе. 
Свака група имаће другашији задатак. Прва група ће 
правити предмете пд пластелина. Друга група ће савијати 
жицу и правити предмете. Трећа група ће радити са 
папирпм у бпји, а шетврта ће кпристити све наведене 
материјале. Будите креативни и мащтпвити. На крају шаса 
свака група ће представити свпје радпве. 
 

Заврщни деп шаса: (5-7)минута -Дпбрп, хајде да видимп щта је свака група направила. 
(Свака група представља и пбјащоава свпје радпве). 
-Бравп, данас сте били пдлишни. 
За дпмаћи задатак урадићете у учбенику 140. страну. 

 


