
Разговарамо о...

• Како се облачите лети, а како зими?

• Од којих материјала се прави одећа за зиму, а од којих за лето? 
Објасните!

• Зашто некад носимо слојевиту гардеробу? Шта се тиме постиже?



Топлотна проводљивост материјала



Који материјали проводе топлоту,
а који су топлотни изолатори?

Топлоту боље проводи памук од вуне и сомота. Вуна и сомот боље 
задржавају ваздух од памука, па су бољи топлотни изолатори. Ваздух је 

добар топлотни изолатор, па је зато добро да се зими облачимо 
слојевито. Између слојева одеће задржава се ваздух који чува топлоту.

Како се животиње прилагођавају промени временских прилика?



Који се материјал користи за
прављење кућа, а добар је изолатор?



Од каквог се материјала
прави ронилачко одело?



Чему служе ови уређаји?

Намена свих ових предмета је преношење топлоте. Направљени су 
углавном од метала зато што метал добро проводи топлоту.

Од којих материјала су направљени?
Шта им је заједничко?



Загревамо металну жицу на чијем се једном крају налазе куглице 
од воска.

Шта се у ствари дешава када се неки
метални предмет загрева? 

Посматрај оглед и закључи.



Оглед – Топљење чоколаде

Чоколада се најбрже отопила на алуминијуму, а затим на челику, јер су ти метали 
добри топлотни проводници. Део чоколаде отопио се и на стаклу иако стакло 
није топлотни проводник, али није ни добар топлотни изолатор. На дрвету и 

стиропору чоколада се неће скоро уопште отопити јер су ти материјали добри 
топлотни изолатори.

Шта се десило са коцкицама чоколаде? На којим поклопцима се 
чоколада истопила? На којима се делимично отопила? На којима се 

уопште није отопила? Шта закључујете?

Шоље с врућом водом

алуминијум челик стакло дрво стиропор



Стакленици и пластеници

Да ли знате шта су стакленици и пластеници?

За шта се користе?

Од којих материјала се праве и због чега? Објасните.



Занимљивости

Задатак

- залепити у свеску,

- прочитати,

- запамтити,

- препричати пару из клупе.



Решења задатака из радне свеске

Зимска одећа је направљена 
од материјала који су бољи 

топлотни изолатори, а летња је 
танка и од памука, који није 
добар топлотни изолатор. 



Метал је добар топлотни проводник, а остали су изолатори.

Предмети као што су пегла, тигањ, лонац или кутлача 
никад не хватамо за метални део када су врели, већ за 
делове који су направљени од дрвета или пластике, 
јер дрво и пластика не проводе топлоту, па се нећемо 
опећи када их додирнемо.


