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Промяна на енергията

  
 

Време за урока: 40 минути 

Materials and Resources  

  

  

 

Преглед на дейността 

Учениците ще научат как електрическата енергия може да променя формата си, докато се мести от място на 

място. 

Цели 
1. 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 по NGSS) 

2. Прилагайте научни идеи за проектиране, тестване и усъвършенстване на устройство, което преобразува 

енергията от една форма в друга. (стандарт 4-PS3-4 по NGSS) 

Въведение 

Преди това Преживяване, учениците трябва да завършат свързаното zSpace преживяване Какво е енергия? 

  

В това Преживяване учениците ще бъдат запознати с формите на енергия, намиращи се във фенерче. Учениците 

също ще бъдат въведени в компонентите на електрическата верига. След това учениците ще бъдат предизвикани 

да създадат електрическа верига, за да пазят заключен метален сейф/каса в кабина за билети. 

  

zSpace Преживяване   
Въпроси в бележника 

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

 

 

 

 

Учебен обхват: Начално училище  

  

Дефинирани ключови 

понятия 

 
  

Зареждане 

Химическа енергия 

Верига 

Опазване на енергията 

Ток 

Ефективен 

Електрическа енергия 

Енергия 

Енергия на 

движение 

Топлина 

Закон 

Светлинна енергия 

Звукова енергия 

Температура 

Напрежение 
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1. Когато поставите батерията в зарядното, каква е формата на енергия, която се е променила в химическа 

енергия, за да се съхранява в батерията? 

Електрическа енергия 

2. Какво прави това завършена верига? Отбележете всички отговори, които са правилни. 

b. Има път за електрическия ток. 

d. Има батерия. 

3. Когато енергията се изгуби от светлината, каква форма според вас заема тя?  

d. Топлинна енергия 

4. Какво наблюдавахте за температурата във вашата верига? 

Забелязах, че температурата е най-висока при крушката на фенерчето и най-ниска при 

проводниците. 

5. Какво наблюдавахте по отношение на светодиода (LED) в сравнение с крушката на фенерчето? 

Забелязах, че светодиодът не е толкова горещ, колкото крушката на фенерчето. 

6. Направете снимка на обозначената верига. Как бихте могли да подобрите дизайна на вашата верига? 

Снимка, показваща веригата с надписи за "Химическа енергия", "Електрическа енергия", "Светлинна 

енергия", "Звукова енергия" и "Енергия на движение", поставени по подходящ начин. Мога да подобря 

дизайна на моята верига, като заменя батерията 9V с батерия AA, така че крушките ми да не 

изгорят. 

7. Направете снимка на вашата верига с новия дизайн. Обяснете как сте подобрили веригата си. 

Снимка, показваща подобрена верига с надписи за "Химическа енергия", "Електрическа енергия", 

"Светлинна енергия", "Звукова енергия" и "Енергия на движение", подходящо поставени. Подобрих 

веригата си, като извадих изгорялата електрическа крушка и 9V-овата батерия. Сложих нова крушка 

и батерия тип АА в моята верига. 

8. Избройте компонентите на електрическата си верига, опишете пътя на електрическия ток през веригата и 

обяснете как енергията се прехвърля от една форма в друга. 

Електрическата ми верига включваше прекъсвач, батерия, проводници и крушка. Когато прекъсвачът 

е включен, електрическият ток се премества от батерията през жицата към крушката и обратно 

към батерията. Енергията се променя от химическата енергия в батерията на електрическа енергия 

в жицата и, докато се движи през превключвателя, на светлинна енергия в крушката. 

9. Направете снимка на вашата алармена система. Обяснете защо сте проектирали системата по този начин. 

Снимка, показваща цялостна верига за алармената система. Аз проектирах системата да включва 

зумери (сирени) в електрическата верига, така че да чувам шум, ако касата се премести. 

10. Как се променя енергията във вашата алармена система? 

В моята алармена система, когато металната каса се премести във веригата, електрическата 

верига е завършена. Със завършената електрическа верига, енергията се променя от химическа 

енергия в батерията на електрическа енергия в проводника и, докато се движи през касата, на 

звукова енергия в прекъсвачите. 

Съвети за преподаване 
Докато учениците са ангажирани в Преживяването: 

  

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

сцените. 
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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 за подчертаните думи. 

Заключение 
Помолете учениците да дадат примери за други ситуации, при които електрическите вериги се използват за 

задоволяване на нужда. 

  

Разширяване на дейността: Учениците могат да създават електрически вериги, използвайки материали в 

класната стая. 

  

Свързано zSpace Преживяване: Какво е енергия?   

  

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 

• Осигурете на учениците разнообразие от стилове за презентиране (създаване на графики и таблици, 

Пауър Пойнт, правене на 3D презентации, създаване на видеа/филми, постери) 

• Нека учениците работят като партньори или в малки групи 

• Обогатяване: Учениците могат да намерят реални проблеми, свързани с наличието на електроснабдяване 

и проектантски решения за тези проблеми 

• Обогатяване: Учениците могат да проектират електрическа верига за къща 

Източници 

“Paper Circuits for Makerspaces.” Makerspaces.com, https://www.makerspaces.com/paper-circuits/.  

  

https://www.makerspaces.com/paper-circuits/

