
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ 
Недела: 17      Час: 2 
Датум:                                                    

Тема 2: Механика 
Њутнов закон за гравитација 

Клас 
I - година 

 
Време 

 
Цели на учење 

 
Критериуми за 

успех 

Активности 
 

 
Ресурси 

 
Доказ за 

постигнување Опис Форми  
(Ц/Г/И) и 
техники 

 

10  

 

 

 

 

 

25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Да  ја знае разлика 
помеѓу геоцентричен 
и хелиоцентричен 
систем 

Да знае за работата 
Исак Њутн 

Да знае за 
привлечната сила  
помеѓу Земјата и 
Месечината која 
Њутн ја нарекол 
гравитациона 

Да знае да го примени 
третиот Кеплеров 
закон за неколку 
планети што се 
движат по кружници 
околу Сонцето 

Да знае да го 
дефинира Њутновиот 
закон за општа 
гравитација Да знаат 
да ја изведат 
формулата за 

Можам да ја 
објаснам разликата 
помеѓу 
геоцентричен и 
хелиоцентричен 
систем 

Можам да 
дискутирам за 
работата Исак 
Њутн 

Можам да ја 
дефинирам 
привлечната сила  
помеѓу Земјата и 
Месечината која 
Њутн ја нарекол 
гравитациона 

Можам да го 
применам третиот 
Кеплеров закон за 
неколку планети 
што се движат по 
кружници околу 

На почетокот на часот ги истакнувам 
критериумите за успех. Потоа 
учениците кои имаа проектна 
активност да истражуваат животот и 
делото на Исак Њутн вршат 5 
минутна презентација со посебен 
осврт на законот на гравитација и 
неговото откривање. Се развива 
дискусија. 

Наставникот ја отвора апликацијата 
PhET и ја стартува симулацијата 
Гравитација и орбити преку која се 
дефинира гравитацијата се дава 
одговор на прашањето како се менува 
силата што дејствува на планетата во 
случај кога се менува радиусот на 
орбитата? Согласно Кеплеровите 
закони наставникот ја изведува  
формулата за зависност на 
гравитационата сила од масите на 
телата и нивното меѓусебно 
растојание и истата се објаснува 
преку  Phet симулација  Gravity Force 
Lab. 

 
 
 

Г 
Техника 

ИКТ 
 

 

 

 

Ц/И 

Техника: 
Пауза за 

разјаснувањ
е, бура на 
идеи ИКТ 

 

 

 

Претходно 
приготвени 

презентации од 
страна на 
учениците 

ЛЦД проектор  

компјутер 

 

 

ЛЦД проектор 
компјутери 

https://phet.colorad
o.edu/en/simulation
/gravity-and-orbits 

https://phet.colorad
o.edu/sims/html/gra

vity-force-
lab/latest/gravity-
force-lab_en.html 

 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

Презентација 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
 
 
 
 

Решение на 
нумеричка задача 

          

https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits
https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits
https://phet.colorado.edu/en/simulation/gravity-and-orbits
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html


 
 

 

10  

 

 

 

зависност на 
гравитационата сила 
од масите на телата и 
нивното меѓусебно 
растојание 

Сонцето 

Можам да го 
дефинирам 
Њутновиот закон 
за општа 
гравитација  
Можам да ја 
изведам формулата 
за зависност на 
гравитационата 
сила од масите на 
телата и нивното 
меѓусебно 
растојание 

Се решава задача 3 на страна 99 од 
учебникот со примена на стекнатите 
знаења 

 

 

И  

 

 

 

Организација Детали за диференцијација/ групи/ 
улога на возрасен ( поврзано со активностите) 

Забелешки / можности за проширување/ домашна работа Kлучна 
терминологија 

Вовед: Организација на цела паралелка Наставникот 
поставува прашања, ги води учениците низ 
симулацијата, учествува во дискусиите со цел 
учениците да дојдат до точни заклучоци, ги 
контролира и по потреба помага. 
 
Групни активности: Учениците презентираат 
истражувања, изведуваат заклучоци следејќи ја 
симулацијата заедно со  наставникот. 

 

Проширување на знаењата на учениците кои завршиле:  Домашна 
задача:  Решавања на нумерички задачи од учебникот со кои се врши 
утврдување на стекнатите знања за Њутнов закон за гравитација. Да се 
повтори за тежина на телата од материјалот изучен во VIII одделение. 

Орбита закон за 
периоди Кеплер 

Геоцентричен 
систем 

хелиоцентричен 
систем елипса 
гравитациона 

сила  
Кевендишова 

константа 

          


