
Правимо „грозд” на тему кретање



Кретање



Путања, правац, смер

Шта је кретање?

Шта је супротно од кретања?

По чему се крећу тела?

Какве путање могу бити?

Праволинијско 
кретање

Криволинијско 
кретање

Кружно 
кретање



Правац и смер кретања

Уочите разлику између правца и смера кретања.

правац

смер смер



Рад у групама

1. група – Брзина и пређени пут

2. група – Падање тела

3. група – Клизање и котрљање

4. група - Клатно



1. група – Брзина и пређени пут

Ко је најбржи у овој трци? 

Сви тркачи прелазе исти пут.

Шта је потребно да би се најбрже стигло до циља?

РАД У ГРУПАМА

Тело се креће брже ако 
исту дужину пута пређе 

за краће време.



1. група – Брзина и пређени путРАД У ГРУПАМА

Шта је заједничко свим врстама кретања?

Покретање из 
стања мировања

Промена брзине

Заустављање



1. група – Брзина и пређени путРАД У ГРУПАМА

Од чега зависи дужина пређеног пута?

Од површине по којој се тело креће 
(глатка, храпава).

Од величине предмета истог облика који 
се крећу по истој подлози, а покренути су 

истом јачином.

Од јачине којом покренемо 
предмет.



РАД У ГРУПАМА

Зашто зрело воће 
пада с гране надоле, 

ка земљи?

Ова појава је последица 
привлачног деловања Земље 
на сва тела која се налазе на 
њој или у њеној близини.

2. група – Падање тела



2. група – Падање телаРАД У ГРУПАМА

Како облик тела утиче на падање
тела?

Како средина кроз коју се тело 
креће утиче на падање тела?

Згужвана марамица ће пре пасти него 
отворена. То се дешава зато што је 

отпор ваздуха мањи у првом случају.

Исто тело ће се брже кретати кроз 
ваздух него кроз воду. Отпор ваздуха 

је мањи од отпора воде.



3. група – Клизање и котрљањеРАД У ГРУПАМА

Од чега зависи да ли ће се тело клизати или котрљати по косој подлози?

КОТРЉАЊЕ КЛИЗАЊЕ

Зависи од облика тела.



3. група – Клизање и котрљањеРАД У ГРУПАМА

Од чега зависи брзина кретања тела низ косу подлогу осим од његовог облика?

Од нагиба подлоге по 
којој се тело креће.

Од површине подлоге 
по којој се тело креће 

(глатка, храпава).



4. група – КлатноРАД У ГРУПАМА

Опишите кретање љуљашке.

Да ли дужина љуљашке утиче на брзину љуљања?

Што је дужина љуљашке 
мања то се она брже 

креће.



4. група – КлатноРАД У ГРУПАМА

Клатно је тело које се креће по делу кружне путање, око тачке у којој је 
причвршћено. Кретање клатна равномерно се понавља. Такво кретање назива 

се и периодично кретање.



Одговарамо на питања...

1. Замисли да седиш у аутобусу на путу ка мору. У односу на која 
тела мирујеш, а у односу на која се крећеш?

2. По чему се разликује криволинијско од праволинијског 
кретања?

3. Наведи примере клизања и котрљања из свакодневног живота.

4. Шта је заједничко свим кретањима?

5. Од чега зависи дужина пређеног пута?

6. Лифт који се креће нагоре у једном тренутку стане и почне да се 
креће надоле. Да ли је промењен правац или смер кретања 
лифта?

7. Шта ће пре пасти: издуван или надуван балон? Зашто?



Решења задатака из радне свеске

Разлика између кретања и мировања је та што тело, када се креће, мења свој 
положај у односу на нека друга тела. Тело које мирује не мења свој положај. 

3 1 2 4



2 1 3 4



Р   И  С

Рис је једна од најпознатијих животиња у Србији.
Постоји чак и изрека: Љут као рис.



Индивидуални одговор

3 1 2



Привлачи га сила Земљине теже. 

1 2 1 2





Индивидуални одговор. (Нпр. Средина утиче на кретање тела тако што нека средина 
тела може да успори. Лакше и брже се крећемо кроз ваздух него кроз воду.)



Уочавам да се брже креће падобран чија је површина мања. Закључујем да, што је 
већа површина тела, већи је и отпор ваздуха, па тело спорије пада.


