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Учениците ще изследват движението, представено от люлката на Нютон. Те ще направят връзки между 

движението на ударните топки и промените в енергията на топката. 

Цел 
Задавайте въпроси и прогнозирайте последиците за промените в енергията, които възникват при сблъсък на 

обекти. (стандарт 4-PS3-3 по NGSS) 

Въведение 
Това Преживяване включва Люлката на Нютон, която учениците могат да манипулират. Преди да започне опитът, 

учениците трябва да знаят, че енергията може да се намира в различни форми, като светлина, топлина, звук и 

движение. Това преживяване се фокусира върху енергията в движението. 

  

Ако имате на разположение люлка на Нютон, започнете тази дейност, като демонстрирате работата на 

устройството или позволите на учениците да го изпробват. 

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

дефиниции. 

  

• "Изследвайте движението, представено от Люлката на Нютон. Направете връзки между движението на 

ударните топки и промените в енергията на топката." 

• "Люлката на Нютон не е измислена от сър Исак Нютон. Въпреки това, тя е кръстена така, за да го почита, 

тъй като демонстрира неговите закони на движението. Когато топките се сблъскват, между тях се 

прехвърля енергия." 

• "Разстоянието осигурява една мярка за енергия. С издигането на топката енергията ѝ се увеличава." 

• Посочете на учениците, че както ъгълът, така и височината са представени като мерки за това, колко 

високо е повдигната топката. 

Люлката на Нютон   

Учебен обхват: Начално училище     Време за урока: 40 минути   

Дефинирани ключови понятия     Materials and Resources   

Енергия   

Височина   

Прозрачен   

    

  

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

• Предупредете учениците, че на въпросите трябва да бъде отговорено, преди да могат да продължат към 

следващата сцена. 

• "Преместете прозрачната топка от другата страна, за да предскажете какво ще се случи, след това 

освободете повдигнатата топка." 

• Предупредете учениците, че има два начина да се освободи топката. 

• Напомнете на учениците, че движението трябва да бъде спряно, а не само сложено на пауза, за да се 

придвижат напред.  

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

• "Сега да видим какво ще стане, ако сменим страните." 

• "Преместете прозрачната топка от другата страна, за да предскажете какво ще се случи, след това 

освободете повдигнатата топка."  

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

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

• "Изследвайте поне шест различни ситуации за освобождаване на топките от оригиналната страна. 

Опитайте се да направите прогнози за освобождаване на различен брой топки или за освобождаване на 

топки на различни височини."  

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

• "Изследвайте какво става, когато вдигате и пускате топки от другата страна." 

• "Топките в Люлката на Нютон се забавят и в крайна сметка ще спрат, защото губят кинетична енергия."  

• "Наблюдавайте загубата на енергия". 

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

  

  

Въпроси в бележника 

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

1. Когато топката от едната страна се вдигне и освободи, енергията ще бъде прехвърлена, а топката от 

другата страна ще ______ . 

c. Се покачи, но не толкова високо, колкото топката, която е била освободена 

2. Предвидихте ли правилната височина на топката? Обяснете отговора си. 

Не, не предвидих правилната височина за външната топка. Височината, която предрекох беше 

твърде висока. 

3. Прогнозирайте какво ще се случи с височината на външната топка от другата страна. 

Прогнозирам, че височината на външната топка от другата страна ще бъде почти толкова висока, 

колкото височината на освободената топка. 

4. Правилна ли беше прогнозата ви? Обяснете отговора си.  

Да, прогнозата ми беше близо. 

5. Пренаредете таблицата и идентифицирайте модели в достигнатите височини. 
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Височина на освободената топка (см) 
Височина, достигната от топката на 

противоположната страна (см) 

0.46 0.40 

0.45 0.39 

0.44 0.38 

0.43 0.37 

0.42 0.36 

0.41 0.35 

  

6. Къде мислите, че отива изгубената енергия? 

Енергията се променя в топлинна енергия и звукова енергия. 

 

Заключение 
След концептуалната симулация задавайте заключителни въпроси, фокусирайки се върху промените в енергията, 

които са се случили. 

  

Разширение на дейността: Учениците могат да проучат как да се изгради Люлката на Нютон и факторите, важни 

за проектирането ѝ. 

   

Забележка: Преживяването Люлката на Нютон - Аналитично включва алгебрични изчисления и не трябва да се 

използва в 4-ти клас. 

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: Нека учениците потърсят около тях реални примери за движения, подобни на тези от 

Люлката на Нютон 

  


