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Какво е енергия? 

  
Materials and Resources  

  

  

Преглед на дейността 

Учениците ще научат как енергията може да бъде прехвърлена чрез звук, светлина, топлина и електрически ток. 

Цели 
Направете наблюдения, за да представите доказателства, че енергията може да се прехвърля от място на място 

чрез звук, светлина, топлина и електрически ток. (стандарт 4-PS3-2 на NGSS) 

  

Разработване на модел на вълни, за да се опишат модели по отношение на амплитудата и дължината на вълната 

и че вълните могат да причинят преместване на обекти. (стандарт 4-PS4-1 на NGSS) 

  

Разработване на модел, за да се опише, че светлината, отразяваща се от обектите и влизането ѝ в окото 

позволява да се виждат тези обекти. (стандарт 4-PS4-2 на NGSS) 

Въведение 
В това Преживяване учениците ще изследват преноса на енергия чрез звук, светлина, топлина и електрически 

ток. Учениците могат да изследват различните форми на енергия в произволен ред, какъвто изберат. За да 

започнете с Преживяването, обсъдете с учениците различните форми на енергия в класната стая. 

  

Забележка към учителя: Учениците ще трябва да изберат и научат за вълните, преди да могат да 

изследват енергията в светлината и звука. 

  

  

Учебен обхват: Основно училище 

Време за урока: 40 минути  
  

Дефинирани 

ключови понятия 

 
  

Амплитуда 

Зареждане 

Химическа енергия 

Верига 

Компонент 

Проводими 

Проводник 

Тапа за уши 

Електрически ток 

Електрическа 

енергия 

Енергия 

Топлина 

Изолатор 

Светлина 

Отрицателен полюс 

Положителен полюс 

Звук 

Съхранена енергия 

Температура 

Вибрирам 

Вълна 

Дължина на вълната 
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zSpace Преживяване   
Въпроси в бележника 

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

• Последен въпрос: Изберете една форма на енергия: топлина, звук, светлина или електрически ток. 

Направете снимка на вашия избор и опишете как се пренася този вид енергия. 

Снимка, показваща избрания тип енергия. 

Описание на звука: Звуковата енергия се предава чрез вълни, които са резултат от движещи се 

въздушни частици. 

• Какво видяхте, когато изляхте врялата вода върху леда? 

Наблюдавах, че ледът се разтопи. С разтопения лед температурата се повиши. 

• Опишете как енергията се пренася от топлината. 

Топлинната енергия се причинява от движението на водните молекули. По-бързо движещите се, по-

горещи молекули на врящата вода пренасят енергия към по-бавните, по-студени молекули на леда. 

• Могат ли звуковите вълни да движат обекти? 

Да, звуковите вълни могат да накарат обектите да се движат. 

• Какво се случва, когато звукът се движи в ухото? 

Когато звукът се движи в ухото, тъпанчето се движи и получената информация се изпраща на 

мозъка, за да се обработи. 

• Защо хората използват тапи за заглушаване на шума? 

Хората използват тапи за заглушаване на шума, така че да могат да чуят музиката, която искат да 

чуват, без да чуват други звуци в средата си. 

• Опишете какво се случва, когато поставите различни обекти на пътя на светлината: рамката на картината, 

хартията и огледалото. 

Когато поставих празната рамка на картината на пътя на светлината, светлинният лъч премина 

през рамката на картината. 

Когато поставих хартията на пътя на светлината, светлинният лъч беше отразен от хартията 

под ъгъл. 

Когато поставих огледалото на пътя на светлината, светлинният лъч се отрази от огледалото под 

по-голям ъгъл. 

• Защо енергията на светлината е толкова важна за хората? 

Светлинната енергия е важна за хората, защото тя ни помага да виждаме. 

• Защо мислите, че крушката не свети в тази верига, когато премахнете част от веригата или изключите 

прекъсвача? 

Мисля, че крушката не свети, защото няма затворен път, по който електрическият ток може да 

пътува. 

• Кои от материалите, които тествахте, са изолатори?  

Гумените мечета и гумените тръби бяха изолатори. 

• Какъв е един от начините да използвате електрическа енергия? 

За зареждане на телефона. 
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Съвети за преподаване 
Докато учениците са ангажирани с Преживяването: 

1. Напомнете на учениците да прочетат свързания текст, за да научат повече за това, което се случва в 

сцените. 

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

да продължат към следващата сцена. 

3. Информирайте учениците, че имат достъп до определенията на подчертаните думи. 

4. Информирайте учениците, че трябва да преместват изображенията в предоставената книга, за да 

започнат. 

 

Заключение 
Помолете учениците да прогнозират как енергията може да променя формите. 

  

Последващо zSpace Преживяване: Промяна на енергията  

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 наличието на електроснабдяване 

и да проектират решения на тези проблеми 

• Обогатяване: Учениците могат да изградят модел на сцена от това Преживяване 

  


