
  

  

Юнион Интерактив ООД         Всички права запазени  Пускане на обекти   1  

  

zCentral Launch Code:  E413   

 

Учениците ще наблюдават гравитационната сила, упражнявана от Земята върху пуснати топки. 

Цел 

●    Поддържане на аргумент, че гравитационната сила, упражнявана от Земята върху предмети, е насочена 

надолу. (стандарт 5-PS2-1 на NGSS) 

Въведение 
Преди Преживяването попитайте учениците какво знаят за гравитационната сила. 

  

Учениците ще изпитат гравитационната сила на различни места, за да могат да докажат, че гравитационната сила 

дърпа предмети към центъра на Земята, независимо къде на повърхността ѝ се намирате. Учениците също така 

ще изпитат гравитационната сила на Луната, която дърпа предмети към центъра на Луната. 

zSpace Преживяване   
Информирайте учениците, че могат да избират подчертаните думи, за да получат достъп до техните 

дефиниции.  

  

• "Наблюдавайте гравитационната сила, упражнявана от Земята върху пуснати топки." 

• "Предскажете посоката, в която топката ще падне, като използвате синята стрелка за прогнозиране." 

• "Добре! Сега пуснете топката, като я изберете и вижте какво ще се случи." 

• "Топката падна към центъра на Земята. Зелената стрелка сочи в посоката, в която падна топката."  

• Въпрос 1 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Предупредете учениците, че на въпросите трябва да се отговори и да се направят снимки, преди да могат 

да продължат към следващата сцена. 

• "Направете наблюдения за хората на други места. Изберете човек, който да увеличите."   

• Посочете сенките на Земята. 

Пускане на обекти   

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Дефинирани ключови понятия     Materials and Resources   

Гравитационна сила   

  

    

  

Преглед на дейността   
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• "Добавете синята стрелка, за да покажете прогнозната посока на падането на топката."  

• "Пуснете топката." 

• "Забележете как зелените стрелки са поставени по цялото кълбо и се преместват към следващия човек." 

• "Пуснете топката на [брой оставащи] повече места." 

• Кажете на учениците, че може да се наложи да изберат "Изглед от космоса", за да отидат на 

допълнителни места. 

• "Сега можете да изберете място. Плъзнете и пуснете поне един човек до местоположението си или до 

място, което искате да посетите." 

• "Увеличете, за да пуснете топката." 

• "Пуснете топката." 

• "Гравитационната сила причинява падането на топките."  

• Въпрос 2 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Въпрос 3 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Помолете учениците да наблюдават връзката между Луната и деня и нощта на Земята. 

• "Разгледайте какво се случва, ако на Луната бъде пусната топка. Добавете двама души на Луната." 

• "Предскажете посоката, в която ще падне топката, като използвате синята стрелка за прогнозиране." 

• "Пуснете топката." 

• "Пуснете топката за другия човек на Луната." 

• "Луната също има гравитационна сила." 

• Въпрос 4 се появява в бележника (виж по-долу). 

  

Въпроси в бележника 

Отговорите може да са различни. Примерни отговори са дадени по-долу. 

1. Правилна ли беше прогнозата ви? Снимайте. 

Прогнозата ми беше правилна. Снимка, показваща синята стрелка за прогнози, сочеща към Земята. 

2. Направете снимка от две места. Всеки човек ли би си помислил, че неговата/нейната топка пада? 

Снимки, показващи пуснати топки и зелени стрелки на две различни места. Да, хората на другите 

места на Земята ще си помислят, че топките им ще паднат. 

3. Направете две снимки на топката, по една от всяка от двете различни локации. Всеки човек ли би си 

помислил, че неговата/нейната топка пада? 

Две снимки, показващи зелените линии, сочещи към центъра на Земята. Мога да заключа, че където и 

да сте на Земята, гравитационната сила дърпа предметите към центъра на Земята. 

4. Снимайте пълната Луна. Как посоката на гравитационната сила на Луната се сравнява с гравитационната 

сила на Земята? 

Снимка, показваща зелените линии, сочещи към центъра на Луната. Гравитационната сила винаги 

дърпят обекта надолу, независимо дали сте на Луната или на Земята. 

Заключение 
Учениците да споделят местата на Земята, където са поставили хората. Като клас направете карта на всички места 

и посоката на спуснатата топка на всяко от тези места. 

  

Попитайте учениците по какво гравитационните сили на Земята и Луната са сходни и по какво се различават. 
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Свързани zSpace дейности: Студентите могат да завършат и дейностите Гравитационни сили,  Доказателства за 

гравитационните сили и Игри около Слънчевата система в Нютонс Парк. (Newton’s Park) 

Разграничение 

• Групирайте учениците разнородно, за да позволите на учениците с добър английски език да помагат при 

четенето и тълкуването на въпросите 

• Осигурете хартиени копия на сцените и таблиците, които учениците да използват като отправна точка 

• Осигурете „брошура“ със списък на термините и дефинициите, които се появяват в тази дейност 

• Позволете на учениците да използват text-to-speech, докато приминават през Преживяването 

• Осигурете възможност на учениците да дадат отговори, които са писмени, устни или електронно 

въведени 

• Нека учениците работят като партньори или в малки групи 

• Обогатяване: Учениците могат да изследват гравитацията на други планети и как тя е различна от 

гравитацията на Земята 

• Обогатяване: Учениците могат да построят модел на Луната, обикаляща около Земята и да наблюдават 

образуваните сенки 

  


