
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ 
Недела: 18      Час: 1 
Датум:                                                    

Тема 2: Механика 
Тежина на телата 

Клас 
I - година 

 
Време 

 
Цели на учење 

 
Критериуми за успех 

Активности 
 

 
Ресурси 

 
Доказ за 

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

 

10  

 

 

 

 

 

25  

 

 

 

10  

 

Да дефинира сила 
тежа и тежина на 
телата Да знаат да 
прават разлика 
помеѓу Земјина тежа 
(сила тежа ) и тежина 
на тело 
 

Да објаснува и 
одредува тежина на 
тело при движење 
вертикално нагоре со 
забрзување 

Да објаснува и 
одредува тежина на 
тело при движење 
вертикално надолу со 
забрзување 

Да знае да ги примени 
формулите на 
конкретни задачи 

Можам да дефинирам 
сила тежа и тежина на 
телата Умеам да 
направам разлика 
помеѓу Земјина тежа 
(сила тежа ) и тежина 
на тело 
 

Можам да ја 
објаснувам и 
одредувам тежината 
на тело при движење 
вертикално нагоре со 
забрзување 

Можам да објаснувам 
и одредувам тежина на 
тело при движење 
вертикално надолу со 
забрзување 

Можам да ги 
применам формулите 
на конкретни задачи 

На почетокот на часот ги 
истакнувам критериумите за 
успех ја проверувам домашната 
работа со осврт на нејасни задача 
од истата доколку ги имало и 
поставувам прашања: Како гласи 
законот за општата гравитација? 
Што е маса? Што е сила тежа? 
Што е тежина? Се развива 
дискусија. 

Наставникот ги насочува 
учениците да одговараат на 
прашањето дали забрзувањето на 
слободното паѓање зависи од 
масата на телото и ја пресметуваат 
вредноста на истото. Се   
објаснува и одредува тежина на 
тело при движење вертикално 
надолу со забрзување при што се 
решава пример 1 на страна 101 од 
учебникот со примена на 
стекнатите знаења 

 

 
 
 

Ц/И 

 

 

 

Ц/И 

Техника: 
Пауза за 

разјаснувањ
е, бура на 

идеи  

 

 

Претходно 
приготвени 

прашања од страна 
на наставникот 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

Презентација 
 
 
 
 
 
 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
Решение на 

нумеричка задача 

          



 
 

 

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

Забелешки / можности за проширување/ домашна работа Клучна 
терминологија 

Вовед: Организација на цела паралелка Наставникот 
поставува прашања, учествува во дискусиите со цел 
учениците да дојдат до точни заклучоци, ги контролира и 
по потреба помага. 
 
Групни активности: Учениците одговараат на 
поставените прашања, изведуваат заклучоци и вршат 
пресметки 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 знаења за тежина на телата.  

Сила на тежата 
слободно паѓање 

забрзување 
тежина на телото 

вертикален 
правец 

          


