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Апстракт. Во денешно време имаме можност да се применуваат различни вештини во наставата по физика во 
споредба со оние што некогаш се користеле. Развојот на техниката и технологијата предизвикаа големи промени 
како  во образовните содржини така и во односот наставник-ученик. Видео игрите се добра алатка за учење на 
наставните содржини по физика и претставуваат идеална средина за решавање проблеми од неа. Игрите во 
училницата можат да ги охрабрат учениците да ја разберат темата како дел од секојдневието. Целта на овој труд 
е да го споделам начинот на користење видео игра во наставата по физика за да се олесни разбирањето на 
наставните единици „Истрели“, со учениците од средното образование. За таа цел ја користам  видео играта 
наречена Лути птици (Angry Birds). 
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ВОВЕД 

Оние кои сеуште мислат дека содржината на наставната единица е движечка сила на образованието, 
можеби не се подготвени за учење базирано на игра. Што подразбираме под "содржина"? Во оваа ера на 
дигитални медиуми, "содржина" е она што го зборуваат веб-дизајнерите, телевизиските продуценти, статии, 
ТВ емисии, видеа на YouTube, фотографии - тоа е целата содржина. Во училницата, она што ние обично го 
нарекуваме содржина е она што учениците го задржале како знаење доколку наставниците ги исполниле 
своите цели за учење преку наставниот процес. 

Денес, мотивацијата на учениците е важна за да се научи физика и употреба на видео игри во наставата, 
зголемувјќи го вниманието на учениците. Всушност, видео игрите се посакувани од сите видови на ученици. 
Видео играта “Лути птици” е многу популарна игра на “Rovio”, каталогизирана како "физичка игра", бидејќи 
алгоритмите за движење во неа се базираат на кинематика на проектили. 

Кинематичката анализа на играта може да биде одлична наставна стратегија во сите нивоа на 
образование, или како вовед за предмет, или како примена на кинематика и динамички концепти, со 
можност за решавање задачи. Во овој труд ќе покажам како со 
помош на видео игра и видео анализа и софтвер за моделирање “Tracker”, да дефинираме стратегии за 
настава од областа Кинематика во училиштата. 

ДВИЖЕЊЕ НА ПРОЕКТИЛ 

Зошто решив совладувањето на наставната содржина за движење на проектил од класична 
(традиционална) настава да го заменам со примена на видео играта “Лути птици”? 

Класична (традиционална) настава 

Една од карактеристичните задачи при изучување на кос истрел е задачата со која се пресметува дострел 
на тело исфрлено со почетна брзина од 30 m/s под агол од 20° (слика 1). 



 

Слика 1. Илустрација на задача за кос истрел на тело со почетна брзина V0, под агол θ, со максимална висина y и 
пресметување на дострел x. 

За да се реши оваа задача се применуваат следниве кинематички равенки: 
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Сепак равенките кај учениците не се многу омилени и ги демотивираат од учење физика. Секако, 
наставникот се обидува да покаже како овие равенки се поврзани и можат да се претстават графички, но 
учениците вообичаено, често, немаат доволно математички предзнаења да ги разберат овие идеи, па на 
повеќето од нив им е многу тешко.  Да напомнам дека оваа наставна содржина е предвидена да се совлада 
за 1 час. 

Возможно е следнава равенка 

 𝑥 = 𝑥0 + 𝜗0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 (5) 

да е најкомплицирана равенка која учениците ќе ја видат во прва година по предметот физика.  
Се започнува со објаснување на учениците дека сите тела при слободно паѓање имаат исто забрзување. 

При слободно паѓање на куршум и во исто време куршум истрелан во хоризонтален правец од иста висина 
исфрлени во исто време паѓаат на Земјата. Дали овие тврдења се точни? Кој знае? Равенките се важни, па 
учениците се фокусираат на меморирање на нив. Тогаш доаѓа време за решавање на потешки проблемите, 
што може за учениците да биде малку полесно ако се сеќаваат на примената на равенките за кос истрел, 
хоризонтален истрел и равенките за вертикален истрел. 

На традиционалниот начин на настава му недостига прекрасната слика на физиката,а тоа е  дека многу 
различни физички појави можат да се објаснат на поедноставен и посликовит начин. Паѓањето на предмети 
и орбитирањето на сателити можат да се опишат со истите принципи. Зошто сите предмети паѓаат со исто 
забрзување? Зошто испуканиот куршум во хоризонтален правец, кој прави два вида на движење, слободно 
паѓање и хоризонтален истрел, ќе ја погоди земјата исто како и куршум што слободно паѓа? Тоа е затоа што 
во сите случаи предметите ја доживуваат гравитационата сила, а оваа сила е пропорционална со масата на 
објектот, така што сите проектили ќе имаат исто забрзување. Единствената разлика ќе биде во параметрите, 
почетна положба и брзина. 

Овој традиционален пристап на проучување движење на проектили се покажа како тежок за да успеам да 
го променам усвојувањето на физичките поими од учениците. Моите ученици секогаш сакаат да ги научат на 
памет равенките и тоа ги спречува да имаат вистинско разбирање на поставениот проблем. 

Oва се случуваше до пред 2 години, кога целосно го променив традиционалниот приод кон изучување на 
движењето на проектил, со приод кој навистина се покажа дека има смисла. Ги мотивира учениците да учат 
физика и така да ја зголемат способноста да ја користат истата за да го разберат светот. Овој приод е вистинска 
шанса физиката да се поврзе со примена  на ИКТ  во наставата. 

Примена на видео играта “ЛУТИ ПТИЦИ” 
за проучување на  движења на проектили 

Една од најпознатите видео игри е видео играта “Лути птици”, којашто е целосна бесплатна и можете да 
ја играте на вашиот пребарувач. Како татко на седум годишен син ваквите игри се секојдневие за мене. 



Можете да ја играте само кратко време и секој пат кога ќе ја играте , можете да добиете малку поинаков 
резултат. Основната идеја на оваа видео игра е да ги лансирате овие лути птици со прачкаст чатал, а како цел 
која треба да се погоди се неколку “свињи“ како мети (слика 2).  Да сериозно, тоа е играта. 

 

Слика 2. Сцена од видео играта “Лути птици” 

Софтвер за видео анализа ”Tracker” и снимач на екран ”Screencast-O-Matic“ 

Но каде е физиката во видео играта? Дали навистина видео играта може да симулира кос истрел, при што 
ќе се менува аголот на исфрлување? Дали со анализирање на движењето на “Лута птица” ќе се добијат 
податоци за нејзината брзина во различни положби? 

Одговор на овие неколку прашања можеме да добиеме ако го анализираме движењето на лутите птици, 
кои се во улога на проектили.  За анализа го користaм видео анализаторот “Tracker Video analysis” (слика 3) 
со кој го проучуваме движењето на птиците кога ќе биде лансирани. 

 

Слика 3. Софтвер за видео анализа “Tracker Video analysis” 

Освен што овој софтвер е бесплатен и може да се користи на Windows, Mac и Linux, тој исто така има убава 
особина за справување со панувањето и зумирањето на видеата - парови на точки за калибрација. Основната 
идеја е учениците да обележат две функции во видеото и да ги следат низ целиот видео клип. Со означување 
на локацијата на овие два објекти во секоја рамка, апликацијата ќе ги анализира податоците по потреба. 

Tracker доаѓа со вграден прирачник, но ги советувам наставниците секогаш кога учениците не се 
запознаени со овој софтвер да напишат едноставно и практично упатство за учениците во кое ќе ја објаснат 
предложената активност. За да направите мерења со Tracker (или било кој друг видео анализатор), потребно 
е да се знаат вистинските димензии на барем еден објект во видео клипот, за да се овозможи конверзија на 
димензии на сликата, првично дадени во пиксели, во реалните димензии. 

Калибрацијата на софтверот, по правило, е поставена на вредноста 100 единици (пиксели) за однапред 
одредена должина. Кога оваа нова вредност е воведена на алатката за калибрација, софтверот ја дели таа 
вредност со број на пиксели на должината, одредува врска помеѓу еден пиксел и стандардната влезна 
единица; на пример, конвертирање на должината на пиксели во метри или сантиметри. Кога видеото не 
презентира објект со позната димензија, ние можеме да ја назначиме произволно големината на еден од 
објектите прикажани во видеото, или можеме да ги одредиме "вистинските" димензии од играта објекти со 
користење на едноставна претпоставка - играта се одвива некаде на Земјата. 



За анализа на тоа движење на часовите користам некои од видеата со кои се објаснува како се игра видео 
играта, обезбедени од Rovio (креаторите на “Лути птици”), а снимени од екранот со помош на снимач на екран 
“Screencast-O-Matic“ или било кој друг снимач на екранот (слика 4). 

 

СЛИКА 4. Анализа на движењето во видео играта “Лути птици” 

Видеата беа снимени со Screencast-O-Matic, кој беше поставен на снимање со 30 слики во секунда. Се 
препорачува црвената птица да се стартува на начин што може да ја погоди земјата без да се судри било која 
пречка имајќи непроменет референтен систем на координати. Така, визуелизацијата на параболичката 
траекторија на црвената птица е поочигледна (тоа е лесно се постигнува на првото ниво на играта). 

Кинематиката на основно ниво може да се воведе во образованието со истражување на видео играта. За 
почеток, учениците можат да изберат соодветна позиција за референтните оски, да дефинираат стандардна 
должина и единица (на пример, наставникот може да сугерира дека висината на слајдот може да биде 5 
метри) и да ги следат позициите на птицата со време за да ја визуелизираат нејзината траекторија. Учениците 
треба да се охрабруваат да го променат местото на референтниот систем, и со оваа промена да набљудуваат 
што се случува со вредностите прикажани на табелата со податоци, особено за положбата  и брзината (слика 
5). 

Тие, исто така, може да бидат охрабрени да ги променат вредностите и димензиите на калибрационата 
лента, и да преземат заклучоци за важноста на дефинирање на стандардна единица на должина. 

Овие први чекори на видео анализата (создавање на референција, воспоставување на стандардна 
единица за должината и следењето на траекторијата) претставуваат активност особено корисна за учениците 
при почеток на изучување на кинематика. Овој вид активност може да се направи: дома како 
експериментална работа. Видеото и упатството за истражување може да се обезбедат преку интернет. 

За понапредно ниво, по дефинирањето на траекторијата, наставниците можат да воведат графици на 
положба наспроти време, брзина наспроти време и забрзување наспроти време и истите да се анализираат 
истовремено. 

 

 

СЛИКА 5. Податоци добиени со видео анализа на движењето на “Лута птица” 



Примената на овој приод преку компјутерска видео игра не ја исклучува можноста да се применат 
паралелно и дополнителни објаснувања и задавање на задачи како на пример пресметка на средна брзина, 
моментална брзина  и забрзување. 

ЗАКЛУЧОК 

Видео играта “Лути птици” е навистина добар пример за тоа како видео игрите можат да се користат во 
наставата по физика. Во овој труд објаснив еден начин како да анализираме проблеми од кинематика и 
динамика преку движење на проектил, “црвена лута птица”. Самата игра, исто така, неодамна се разви во 
повисоки фази, воведувајќи ги гравитационите ефекти околу планетите (http://space.angrybirds.com/launch/, 
преземени во 02/04/2012) и нови карактеристики базирани на успешните филмови на "Војна на ѕвездите" 
(http://angrybirds.tumblr.com/, преземени во 12/11/2012). Сето тоа дава повеќе можности за истражување на 
физиката во нови контексти, поинтересна настава која ги мотивира учениците да користат мултимедијални 
алатки за учење физика. 
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