
Свирање на Пановој фрули

Од ког материјала сте израдили Панове фруле?



Материјали



Материјали

Које материјале препознајете на сликама?

Од којих је материјала направљена лампа?
Од којих је направљен телевизор? А аутомобил?



Материјали

Наведи још неке материјале које знаш.

Погледај предмете око себе. Од којих су материјала 
направљени?

• Од којих је материјала направљена 
машина за прање веша?

• Због чега су баш ти материјали 
коришћени?



Материјали

• Објасни зашто је потребно да познајемо својства материјала.

• Наведи неке предмете направљене само од стакла. Да ли неки 
од тих предмета могу да се направе и од других материјала?

• Образложи одговор.



Материјали који се могу наелектрисати

• Да ли вам се некада десило 
да, када некога или нешто 
дохватите, осетите као да вас 
нека варница пецне?

• Како се зове та појава? 

Описана појава се дешава због електрицитета који настаје приликом 
наелектрисања предмета.



Материјали који се могу наелектрисати

• Шта мислите, који материјале 
можемо наелектрисати?

Предмети направљени од стакла, 
пластике или ћилибара лако се 

могу наелектрисати када се 
протрљају вуненом тканином.

Предмети направљени од дрвета 
или гуме не могу се наелектрисати.



Електроскоп је уређај помоћу кога 
можемо утврдити да ли је неки 

предмет наелектрисан.

Електроскоп

Шта је електроскоп?



Ћилибар је фосилна смола, која се најчешће употребљава за 
израду накита. Бебе често носе ћилибарске огрлице јер се сматра 

да ублажавају болове и непријатности при ницању зуба. Речи 
наелектрисан и електрицитет потичу од грчке речи електрон, што 

значи ћилибар.

Шта је ћилибар



Оглед – Наелектрисани балон
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Никола Тесла и мачак

„Био је сутон. Помиловао сам свог мачка и 
тада се догодило чудо од кога сам 
занемео. Моја рука је изазвала пљусак 
праскавих варница, а изнад мачкових леђа 
створило се поље светлости.”

Ко је био Никола Тесла?

Никола Тесла је био један од најпознатијих 
српских и светских проналазача и 
научника. Заслужан је за ефикасан пренос 
електричне енергије на даљину.



Материјали који проводе електричну струју – инсерт читање

Т - ? +
Знао/ла сам Погрешно сам

милио/ла
Збуњује ме или
желим да више

сазнам

Нова 
информација



Материјали који проводе електричну струју

• Материјали који проводе електричну струју називају се 
електрични проводници. То су на пример бакар и графит.

• Материјали који не проводе електричну струју називају се 
електрични изолатори. То је на пример гума.

Електрични
проводник

Електрични 
изолатор



Оглед – Стрјуно коло
батерија
(извор електричне струје)

бакарна жица
(електрични проводник)

сијалица
(потрошач)

графитна мина
канап

Бакарна жица је одличан проводник електричне струје. 

Графитна мина слабије проводи електричну струју, али је проводи.

Канап и дрвени штапић не проводе електричну струју.



Решења задатака из радне свеске
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Материјали

2 3 1 3 2 2 3 4 3

3 2 1 3 1 3 1 4



П    Л    А    С    Т     Е    Л    И    Н

Пластелин је мекан и лако се обликује. Користи се у ликовној култури.



Индивидуални одговори.



Материјали који се могу наелектрисати

Узрок те појаве је наелектрисање.

  



Када приближим ненаелектрисан балон млазу воде, ништа се не 
дешава. Млаз тече нормално наниже.

Када балон наелектришемо и приближимо га млазу воде, примећујемо 
да балон привлачи честице воде.



Материјали који проводе електричну струју

Водокотлић јер је то предмет који се од осталих разликује по томе што не ради на струју.



Индивидуални одговор.



Индивидуални одговори.


