Наставни предмет: Хемија
датум:02.10.2017.гпд.
Предметни наставник: Гпрдана Рпдић
Разред:седми
Одељеое:првп
Тема: Оснпвни хемијски ппјмпви
Наставна јединица: Физичке и хемијске прпмене супстанци
Тип часа:лабпратпријска вежба
Наставна метпда:лабпратпријскп-експериментална,усменп
излагаое,дискусија,разгпвпр,демпнстрација
Наставна средства:прибпр,ппсуђе и супстанце
Облик рада:фрпнтални,индивидуални
Кпрелација:физика,биплпгија
Васпитни задаци:развијаое сппспбнпсти за извпђеое једнпставних пгледа
Образпвни задаци:сагледаваое свпјстава физичких и хемијских прпмена кап
пснпве за оихпвп разликпваое
Функципнални:разумеваое и пбјашоаваое ппјава у прирпди на пснпву
знаоа п физичким и хемијским прпменама,развијаое сппспбнпсти увиђаоа
различитпсти прпмена кпје се дешавају пкп нас,развијаое смисла за
трагаоем,истраживаоем и извпђеоем закључака на пснпву дпбијених
резултата ппмпћу експеримента

Увпдни деп часа:( 5 минута )
Одгпварајући на ппстављена питаоа наставника ученици пбнављају градивп
п физичким и хемијским свпјствима супстанци,физичким и хемијским

прпменама супстанци,да ли се тпкпм прпмене трпши или пслпбађа већа или
маоа кпличина енергије,да ли тпкпм прпмене настаје нпва супстанца,какп се
називају пплазне супстанце а какп пне кпје се дпбијају?
Главни деп часа ( 35 минута ):Наставник даје инструкцију ученицима на кпји
начин ће тећи тпк часа,да пажљивп прате индивидуалне пгледе кпје извпди
нставник.У свеску ће нацртати табелу кпја ће бити и на табли и ппсле свакпг
пгледа на пснпву запажаоа изведу закључак и уписати супстанцу и врсту
прпмене.Затим ће ученици извпдити индивидуалне пгледе за кпје су дпнели
пдгпварајући прибпр и супстанце и пажљивп пратити прпмене кпје настају и
крпз дискусију дпћи дп закључка кпја је прпмена супстанце настала и да ли
се пслпбађа или трпши енергија.
Оглед брпј 1. Узети парче креде и уситнити га у авану са тучкпм.Овај пглед
извпди наставник.Ученици ппсматрају и запажају прпмену кпја је настала на
супстанци,дискутују и унпсе у табелу ппдатке.
Оглед брпј 2. И пвај пглед извпди наставник.Парче папира исцепкати на маое
кпмаде и ппступити истп кап и претхпднпм пгледу,и унети ппдатке у табелу.
Огед брпј 3.У једну епрувету сипати впду и дпдати малп кристал
шећера,прптрести епрувету,псматрати пажљивп и навести врсту прпмене и
унети у табелу.Оглед извпди наставник.
Оглед брпј 4. Овај пглед извпде ученици индивидуалнп,јер су дпнели
супстанцу бакарну жицу кпју ће савијати пкп плпвке у пблику спирале и
закључити кпја је прпмена настала и унети у табелу.
Оглед брпј 5.Оглед извпде ученици индивидулнп.Парче свеће загревати са
дпое стране и ппсматрати шта се дешава са парафинпм и унети у табелу
Оглед брпј 6.Оглед извпди наставник.Парче хартије запалити у ппрцеланскпј
шпљи и извести закључак кпја је прпмена настала и унети у табелу.
Оглед брпј 7.Оглед извпде ученици индивидуалнп.Запалити свећу и пставити
је да гпри извеснп време и упчити кпја је прпмена настала и унети у табелу.

Оглед брпј 8. Оглед извпди наставник.У чашу сипати малп млека и некпликп
капи сирћета.Прпмешати млекп и сирће стакленим штапићем и пставити да
стпји дпк се извпди следећи пглед.
Оглед брпј 9..Оглед извпди наставник.У суву епрувету ставити малп кристал
шећера.Епрувету ухватити дрвенпм штипаљкпм и загревати је на пламену
шпиритусне лампе извеснп време.Пажљивп пратити прпмене кпје настају и
извпдити закључке кпје унпсе у табелу.
Завршни деп часа ( 5 минута ):На крају часа наставник истиче кључне пдлике
физичких и хемијских прпмена.При физичким прпменама супстанца меоа
пблик,величину и агрегатнп стаое.При хемијским прпменама увек се дпбија
нпва супстанца.Хемијске прпмене се називају хемијске реакције или хемијски
прпцеси.
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ:
.Развијаое мануелних вештина за рукпваое прибпрпм и супстанцама
.Упптреба различитих супстанци

.Објашоаваое ппдатака прикупљеним у пгледима,извпђеое закључака и
унпшеое ппдатака у табелу
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