
ВТОРО ПОЛУГОДИЕ 
Недела: 23      Час: 2 
Датум:                                                    

Тема 3: Флуиди 
Бернулиева равенка 

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 знае да ја објасни и  
изведе Бернулиева 
равенка 

Да знае да ја 
применува 
Бернулиевата равенка 
во објаснување на 
експерименти 

Да знае да ја примени 
во решавање на 
задачи 

Да знае да ја изведе 
Торичелиевата 
формула 

Можам да ја 
објаснам и  
изведам 
Бернулиевата 
равенка 

Можам да ја 
применувам 
Бернулиевата 
равенка во 
објаснување на 
експерименти 

Можам да ја 
применам во 
решавање на 
задачи 

Можам да ја 
изведам 
Торичелиевата 
формула 

На почетокот на часот ги истакнувам 
критериумите за успех и ја 
прегледувам домашната задача со 
посебен осврт на нејасни задачи 
доколку ги има.  Поставувам 
прашања:  Кој флуид се нарекува 
идеален? Што претставуваат 
струјните линии? Кога движењето на 
флуидот е стационарно? Како гласи 
законот за континуитет? Се развива 
дискусија. 

Наставникот ја стартува 
симулацијата на PhET  
https://phet.colorado.edu/en/simulation
/legacy/fluid-pressure-and-flow 

 

 

 
 
 

Ц/И 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц/И 

Техника: 
Пауза за 

разјаснувањ
е, бура на 
идеи ИКТ 

Претходно 
приготвени 

прашања од страна 
на наставникот 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorad
o.edu/en/simulation

/legacy/fluid-
pressure-and-flow 

 

 
Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
 
 
 
 
 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 
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Преку симулацијата се изведува 
Бернулиевата равенка, се дефинира 
волуменска енергија на флуидот, се 
потенцира равенката која се нарекува 
Бернулиева и се објаснува нејзината 
физичка смисла 

Потоа се запишува  Бернулиевата 
равенка кога цевката е поставена 
хоризонтално и се објаснува  
примената на Бернулиевата равенка 
во објаснување на експерименти 

На симулацијата се покажува како 
може да се одреди брзината со која 
течноста излегува низ тесниот отвор 
во близина на дното на садот во кој 
нивото на течноста се одржува 
постојано, а потоа се изведува 
Торичелиевата формула. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

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 одговараат на 
поставените прашања, изведуваат заклучоци и вршат 
пресметки заедно со  наставникот. 

 

Проширување на знаењата на учениците кои завршиле:  Домашна 
задача:  Наставникот им задава задачи од учебникот за домашна работа 
кој се решаваат со примена на Бернулиевата равенка. 

Стационарно 
течење 

Идеален флуид 
Струјни линии 

Бернулиева 
равенка 

Торичелиева 
формула 

Динамички 
притисок 

          


