
Врстаиподела
одеће



Поделаодеће

Према полу и узрасту:

➢ Мушка

➢ Женска

➢ Дечија

Према намени:

➢ Спортска

➢ Радна

➢ Свечана

➢ Свакодневна

Према сезони:

➢ Летња

➢ Зимска

➢ Међусезонска

Према врсти материјала:

➢ Свилена

➢ Вунена

➢ Памучна

➢ Ланена



Одећа •

•

•



Одећа штити човека од разних
повреда,оштећења,прљања,временских
прилика,али људи одећом и улепшавају
своје тело или прикривају различите
телесне недостатке.Одећа данас
представља и статусни симбол. 

Данас се израђују различите врсте
одевних предмета,зависно од потребе
човека,сезоне,намене и модног правца.



Поделаодеће према
намени

• Свакодневна одећа је одећа у којој проводимо

највећи део дана, било да боравимо у школи, 

на послу или у кући.У зависности од годишњег

доба свакодневна одећа се производи од

тканина различитог сировинског састава.

• Лети се најчешће носи одећа од памучних

тканина ,јер су оне отпорне на средства за

прање,топлоту,добро упијају влагу,проводе

топлоту,погодне су за лаку летњу одећу и

рубље.

• Зими најчешће носимо одећу од вунених

тканина и сличних мешавина,јер вунене

тканине имају изузетно топлотно- изолациону

способност.



Спортска одећа

• Спортска одећа се користи при бављењу

спортом и рекреацијом.

• Спортска одећа се производи од меканих

тканина и претежно једноставног кроја, 

који не спутава покрете тела(тканине и

плетенине су обично од памука и

мешавине памука и полиестера).

• Постоји и специјална одећа за одређене

врсте спорта (џудо,карате,хокеј, 

скијање,пливање).



Свечана одећа • За прославе,свадбе,рођендане,

концерте,матурске свечаности облачимо

другу врсту одеће такозвану свечану одећу.

• Ова одећа је обично од раскошних

материјала ,често украшена

везом,перлама,тракама,што зависи од

тренутне моде ,маште и

креативности.Избор боја ,квалитет

тканине,крој модела,зависи од личног

укуса и повода за свечано облачење.



Радна одећа Радна одећа је одећа која је прилагођена за ношење приликом
обављања различитих физичких и интелектуалних послова
(занимања ,делатности)-лекар,медицинска
сестра,куварица,теткица,месар,фризер,трговац,рудар...

Радна одећа служи за заштиту при раду од могућих повреда и
прљања.

Радна одећа служи када треба обележити радника ради лакшег
препознавања(путар има флуоресцентни прслук...).

Радна одећа треба да својим обликом и кројем дозвољава
несметано обављање посла(треба да се једноставно облачи и
свлачи,да су џепови добро утврђени,да би се у њих могли
одложити тешки ручни алати и прибор).



• Радна одећа се израђује од јаких тканина које

добро упијају влагу(зној) и које се могу често

прати(памук,кепер,мешавине памука и

полиестера).

• Ношење ове одеће није ствар личног избора

већ ОБАВЕЗА.

• Има и васпитни карактер,развија осећај за

уредност и одређене афинитете према неком

послу.

• Постоји и посебна радна одећа у одређеним

јавним службама-

војска,полиција,поштари,ватрогасци...-таква

радна одећа се зове униформа.

• Постоје радне кецеље,блузе мантили,радни

комбинезони,прслуци,капе...



Задатак

• Посматрајте како је ко обучен у вашем окружењу, како бисте најбоље научили све о одећи!

• Шта носе ваше другарице, родитељи?

• Сетите се практичне наставе и поновите о одећи шта смо учили!


