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Енергия, скорост и сблъсъци   

 

Учениците ще наблюдават прехвърлянето на енергия между обекти. Те ще свържат количеството енергия, което 

обекта има, със скоростта му. 

Цели 
1. Използвайте доказателства, за да съставите обяснение, свързващо скоростта на обект с енергията на този 

обект. (стандарт 4-PS3-1 по NGSS) 

2. Задавайте въпроси и прогнозирайте последиците за промените в енергията, които възникват при сблъсък 

на обекти. (стандарт 4-PS3-3 по NGSS) 

Въведение 
В това Преживяване, учениците ще преместят кола надолу по писта с различни скорости. Ще наблюдават колата, 

която се сблъсква със стационарен блок. Учениците ще могат да променят масата на колата и блока. Те ще 

предскажат колко далеч ще се премести блокът, когато колата се удари с него. Учениците ще използват 

разстоянието като мярка за енергията на автомобила. 

  

За да започнете Преживяването, попитайте учениците как могат да измерят количеството енергия, което има 

движещ се обект. 

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

дефиниции. 

  

• "Наблюдавайте преноса на енергия между обектите. Свържете количеството енергия, което движещият 

се обект има, със скоростта му." 

• "Изследвайте енергията при сблъсъци. Гледайте първия експеримент и научете повече за инструментите, 

с които разполагате."  

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Дефинирани ключови понятия     Materials and Resources   
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• 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. 

• "Разгледайте характеристиките на автомобилите, които пътуват с различна скорост. Помислете за това, 

кое има повече енергия: по-бързата кола или по-бавната кола." 

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

• "В този експеримент, разстоянието ще се използва като индикатор за енергия." 

• Позволете на учениците да използват цветните маркировки на пистата, за да направят наблюдения за 

разстоянието, на което се премества блокът. 

• "(1) Задайте целевата скорост. (2) Преместете прогнозния блок." 

• "Започнете експеримента." 

• "Направете три опита. Не забравяйте да промените скоростта за всеки от тях."  

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

• Учениците ще имат възможност да пренареждат данните в таблицата въз основа на целевата скорост на 

автомобила; учениците могат да избират между ниско към високо и високо към ниско. 

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

• Въпрос 5 се появява в бележника (виж по-долу). 

• "Масата на колата може да бъде различна, дори когато скоростта е една и съща. Разгледайте как масата 

на колата влияе на разстоянието, на което се премества блокът, когато колата го удари." 

• Разяснете с учениците разликата между маса и тегло. 

• "Гледайте демото." 

• "(1) Задайте целевата скорост на автомобила. (2) Добавете тежести към колата, за да промените масата ѝ. 

(3) Преместете прогнозния блок." 

• "Запалете колата." 

• "Променете масата на колата и вижте как това променя разстоянието, на което се премества блокът. Не 

забравяйте да преместите прогнозния блок." 

• Въпрос 6 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Учениците ще имат възможност да пренареждат данните въз основа на масата на автомобила; учениците 

могат да избират между ниско към високо или високо към ниско. 

• "Подредете опитите и ги означете въз основа на тяхната енергия." 

• "Масата на блока може да бъде различна дори когато скоростта (и масата) на автомобила са еднакви. 

Разгледайте как масата на блока влияе на разстоянието, на което се премества, когато колата го удари." 

• "(1) Задайте целевата скорост на автомобила. (2) Добавете тежест към блока, за да се промени неговата 

маса. (3) Преместете прогнозния блок." 

• "Запалете колата." 

• "Променете масата на блока и вижте как това променя разстоянието, на което се премества блокът. Не 

забравяйте да преместите прогнозния блок." 

• Въпрос 7 се появява в бележника (виж по-долу). 

• Учениците ще имат възможност да пренареждат данните въз основа на масата на кутията; учениците 

могат да избират между ниско към високо или високо към ниско. 

• След като ученикът проведе един експеримент, [текст на въпроса] "Ето таблица за трите опита".  

• Въпрос 8 се появява в бележника (виж по-долу). 
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Въпроси в бележника 

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

1. Ако целевата скорост на автомобила се увеличи, блокът ще се премести _________ 

a. на по-голямо разстояние  

2. Каква е прогнозата ви? 

По-бързата кола ще има повече енергия. 

3. Изберете заглавието на целевата скорост, за да пренаредите данните от вашите пробни опити. След това 

отбележете енергията на колата като най-малко, повече или най-много. 

  

  Опит Опит Опит 

Енергия на автомобила Най-малко Повече Най-много 

Целева скорост (m/s) 0.40 0.50 0.60 

Предвидено разстояние (см) 7.45 7.68 6.24 

Действително разстояние 

(см) 
2.59 4.15 6.00 

  

4. Коя кола (по-бързата или по-бавната) изминава най-голямо разстояние? Тази кола ще има повече или по-

малко енергия?  

По-бързата кола измина най-голямо разстояние. Тази кола ще има повече енергия.  

5. Прогнозата ви беше, че по-бързата кола ще има повече енергия. Прави ли бяхте коя кола (по-бързата или 

по-бавната) ще има повече енергия?  

Да, бях прав, че по-бързата кола ще има повече енергия. 

6. Ето таблица за трите опита. 

  

  Опит Опит Опит 

Скорост (m/s)    

Маса на автомобила (кг)    

Изминато разстояние (см)    

Предвидено разстояние (см)    

  

7. Ето таблица за трите изпитания. 
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  Опит Опит Опит 

Скорост (m/s) 0.62 0.62 0.62 

Маса на блока (kg) 0.03 0.05 0.07 

Изминато разстояние (см) 4.01 1.96 1.13 

Предвидено разстояние (см) 3.28 2.00 0.96 

  

8. Как скоростта на колата е свързана с енергията на колата? Не забравяйте, че в този експеримент, 

разстоянието е използвано като индикатор за енергия. 

Скоростта на колата е мярка за това, колко енергия има. Колкото е по-висока скоростта, толкова 

повече енергия има колата. 

 

Заключение 
Дайте на учениците примери за скоростите, при които се придвижват различни превозни средства. Да подредят 

превозните средства в ред от най-малко до най-много енергия. 

  

Дейност за разширение : Учениците могат да създадат сблъсъци на обекти в класната стая и да направят 

наблюдения. 

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 намерят реални проблеми, свързани с сблъсъка на обекти и да 

проектират решения на тези проблеми 

Източници 
Записи на скоростта: Автомобили, Влакове, велосипеди, лодки и още: 

“Speed Records: Cars, Trains, Bikes, Boats, and More.” Fact Monster, 31 Aug. 2018, 

https://www.factmonster.com/science/transportation/speed-records-cars-trains-bikes-boats-and-more.  
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