
Физика и астрономия 

11а клас 

 

Организация на учебния процес:  Използваме Google classroom и MS Teams  

 

1. MS Teams – в началото на всеки час и при провеждане на час с обсъждане  

2. Google classroom (https://classroom.google.com) 

 Работим в Google classroom в отделни за всеки клас курсове (класни стаи). Кодът и 

инструкцията за регистрация са предоставени на класния ръководител.  

 В classroom са написани заданията за съответния час по физика и астрономия, даден в 

програмата за седмицата. 

 Домашната работа ще се изпраща в classroom по указания за часа начин (най-често като 

прикачен файл). 

 

          Задания 

(І час за седмицата): Топлинно излъчване – приложение. Обсъждане по време на часа 

Указание 

Преди часа: 

Задача 1. Преговор на знанията от Урок 9 Топлинно излъчване. Подгответе въпроси и 

бъдете готови  за обсъждане на явлението . 

По време на часа: 

Задача 2. Разгледайте презентацията,зададена в прикачения файл. 

- Обсъждане на теми, свързани с явлението / въпроси по урока „Топлинно излъчване“, 

работа по презентацията./ 

 

(ІІ час за седмицата): Топлинно излъчване  Решаване на задачи - работа по задачи, 

зададени в прикачен файл. 

 

 

 

https://classroom.google.com/
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2. Google classroom (https://classroom.google.com) 

 Работим в Google classroom в отделни за всеки клас курсове (класни стаи). Кодът и 

инструкцията за регистрация са предоставени на класния ръководител.  
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Задания 

 Елементарни частици - обобщение 

Преди часа: 

Задача 1. Преговор на знанията от  Урок 24/стр.72„Елементарни частици“. Подгответе 

въпроси и бъдете готови за обсъждане на темата 

По време на часа: 

Задача 2. Разгледайте презентацията, зададена в прикачения файл.  

- Обсъждане на теми, свързани с урока /работа по презентация, разглеждана по 

време на занятието./ 

 

 

https://classroom.google.com/

