Приручник за помоћ наставницима при реализацији експеримената
Пирпемила група за праћење овог начина рада у колежу у
сарадњи са Француском Академијом наука
Намењено наставницима учесницима овог експерименталног приступа при
реализације научних садржаја у основној школи
Како се трансформише свет енергије?

ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГИЈЕ

„Моја једина обавеза је да будем страствено радознао“
Овај приручник омогућује наставницима да припреме секвенце које следе
интегрални приступ при реализацији научних садржаја почев од 5 разреда
основне школе
Заједнички пројект Академије наука, Технолошке академије наука и
Министарства образовања и истраживања Француске
Превео: Стеван Јокић

САДРЖАЈ
Увод
Енергија, о чему је реч ?

Експеримент: «Стазом Руке у тесту од петог до осмог разреда»
Прелиминарне напомене
Логичка повезаност основних елемената модула
Од чега је сачињен свет ?
Енергија и енергије
Текст Ричарда Фајмана1
прочитати пре почетка рада на експерименту

Секвенца 1 : Шта покреће и мења ствари ?
Енергија (почетни приступ)
1.1. Шта се креће и мења у нама и око нас ?

1.2.Шта проузрокује крертање или промену
Секвенца 2 : Шта је потребно да би се живело ?
Енергије
2.1. Које активности су неопходне човеку ?
2.2. Мало или много енергије ?

Секвенца 3 : Одакле потиче енергија ?
Извори, пренос и трансформације
3.1. Које врсте енергије су нам на располагању
3.2. Које трансформације су могуће ?

Секвенца 4 : Које су релације са животним окружењем ?
Оптимизација употребе енергије
1

Ричард Фејнман (Richard Feynman, 1918-1988), амерички физичар, добитник Нобелове награде за физику
1965, изузетан педагог.

4.1. Које користи а које опасности могу да имају
природни феномени за човека ?
4.2. Који су утицаји човека на животно окружење ?
4.3.Како проценити ризике и поштовати правила сигурности

Додатак А : Интернет ресурси на тему енергија
Додатак Б : Научне допуне
Б 1. Каква је релација између топлоте и темепературе ?
Б 2. Да ли је могуће говорити о садржају енергијe неког система без
детаљнијег прецизирања ?
Б.3. Јединице енергије
Додатак В: Педагошке допуне

