
Lan-fi txa osagarria – Nondik lortzen da eskoletara iristen den energia?

LAN-FITXA OSAGARRIA

NONDIK LORTZEN DA ESKOLETARA IRISTEN DEN ENERGIA? 

Ikertu:

  Nola iristen da energia eskolara?
  Adierazi gurutze batekin eskola 

berotzeko energia lortzen den lekua
  Nondik lortzen da elektrizitatea?

Eguzkia 
(elektrizitatea)

atikoa

Eguzkia (beroa)

elektrizitateaikatza

Beste erregai batzuk

Gasolioa

Gas naturala

Gimnasioa
Sukaldea
Jangela

Galdara-
gela

Beste gela 
batzuk

Eskailerak

Atezainaren 
bulegoa

Ataria
gela Irakasle-gela

Nor arduratzen da gure berokuntzaz eta instalazio elektrikoaz? ______________________ 
Urtea amaitzean, _____________ energia kalorifi ko eta ____________________ elektrizitate 
erabiltzen dugu. 

 Energia horretatik ____ kWh elektriko teilatuan ditugun modulu fotovoltaikoetatik lortzen da.

 Ez dugu energiarik gure teilatu gainean. 

 Ez dakigu zenbat energia lortzen den gure teilatuko moduluetatik. 

Elektrizitatearen kontagailuaren egungo irakurketa _____ da. Kontagailua ___________-n dago

Berokuntza kontrolatu eta egokitu daiteke, arau hauen arabera: 
Asteburuan/Astean zehar 
__________________________________________________________________________________

Egunez/gauez
__________________________________________________________________________________

Oporrak/ikasturtea
__________________________________________________________________________________

Hainbat: __________________________________________________________________________

Sotoko /galdara-gelako berokuntza-tutuak ____ isolatuta daude ___ ez daude isolatuta.
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Lan-fi txa osagarria – Nola irteten da energia eskolatik?

LAN-FITXA OSAGARRIA

NOLA IRTETEN DA ENERGIA ESKOLATIK? 

Ikertu:

  Nola irteten da energia eskolatik?

Zeregina:
Aztertu zure eskola eta begiratu 
nondik galtzen duen energia zure 
eskolako eraikinak. 
Idatzi lan-orrian.

Bete ezazu ariketen orria.

Kanpo-tenperatura
Ibilbidearen eguneko kanpo-
tenperatura _____ºC da.

Isolamendua
Eskola-eraikina isolatuta al dago?
Galdetu mantentzearen arduradunari.

Kanpo-argiztapena
_______lanpara daude.

Leihoak
_______leiho daude eta horietatik 
_____ parez pare irekita dude eta 
_____erdi irekita.

Ateak
_______ate daude eta _____
automatikoki ixten dira eta _______
eskuz itxi behar dira. ______ beti daude 
irekita, parez pare irekita edo ez dira 
ondo ixten.
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Lan-fi txa osagarria – Berotzen al dut 100 watteko bonbilla batekin?

LAN-FITXA OSAGARRIAA

BEROTZEN AL DUT 100 wattEKO BONBILLA BATEKIN? 

Espazio itxi bat berotzeko lau modu daude: Ba al dakizu zeintzuk diren?

 1. _____________________________
 2. _____________________________
 3. _____________________________
 4. _____________________________

Hori da, “giza beroa” da modu bat, hau da, gutariko bakoitzak beroa igortzen du, gutxi 
gorabehera 100 watteko potentzia duen bonbilla baten antzera. 

Esperimentu txiki bat proposatzen dizuegu hori egiaztatzeko. 

Material hau behar dugu: 

  Eskolako bi gela; ahal bada bata bestearen ondoan egotea eta antzeko ezaugarriak 
edukitzea. Gela batean eskola ematen egotea eta bestean ez egotea garrantzitsua da.  

  Termometro bat. 
  Papera eta arkatza. 

Eman beharreko urratsak: 

  Aukeratu eskolan esperimentua egiteko erabiliko dituzuen gelak. Egokiena ondoko gela 
izatea da; eta gogoan hartu, hutsik egon behar duela!

  Eskolarekin hasi aurretik, termometroa hartu eta idatzi puntu bateko tenperatura 
(saiatu bi geletan antzeko lekua aukeratzen: gelaren erdian, arbelaren ondoan…)-

  Joan gelara eta eman dagokizuen eskola.
  Eskola amaitzean, errepikatu 2. urratsa. Idatzi berriro tenperatura, lehengo puntu 

berean, eta alderatu bi tenperaturak. 

 Taula hau erabil dezakezue: 

1. gela 2. gela
Ordua Tenperatura Ordua Tenperatura

 Eta, orain, erantzun galdera hauei: 

  Berdinak al dira? Zein da altuena?
  Zein geletan egin du gora tenperaturak?
  Hortaz: pertsonok berotu egiten al dugu?
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Lan-fi txa osagarria – Energia aurreztea

LAN-FITXA OSAGARRIA

ZERGATIK DA GARRANTZITSUA ENERGIA AURREZTEA? 

Arrazoi asko daude energia aurrezteko.

Hainbeste direnez, gelan hitz egiteko denbora eta testu-liburuetan zein Interneten 
informazioa bilatzeko denbora utziko da.

Baina, batez ere, pentsatu energia kontsumitzen duten gauzak, bai eta beharrezkoa ote den 
beti energia hori kontsumitzea… 

Energia aurrezteko arrazoi asko

1. arrazoia

2. arrazoia

3. arrazoia

4. arrazoia

5. arrazoia

6. arrazoia

7. arrazoia

8. arrazoia
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Lan-fi txa osagarria – Jardutea

LAN-FITXA OSAGARRIA 

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda
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Lan-fi txa osagarria – Jardutea

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda

Identifi katu 
marrazkian

Klima-aldaketa eragiten duten 
kontrako jarrerak.
Eta, ondoren, “Zer egin dezaket 
nire etxetik” espazioan (hurrengo 
orrialdean), etxeko zati bakoitzerako 
jarrera iraunkorra adieraziko da. 
Modu horretara, etxean bertan abian 

jartzeko ekintza bakun ugari 
ezagutuko dituzu, 

betiere klima-
aldaketari aurre 

egiteko!
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Lan-fi txa osagarria – Jardutea

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda

Zer egin dezaket nire 
etxetik?

Zer egin dezaket 
eskolatik?
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Lan-fi txa osagarria – Jardutea

Ba al dakizu nola banatzen den 
etxeko energia-kontsumoa?
Etxe bakoitzean 
erabiltzen den 
energia motaren 
eta egiten den 
erabileraren arabera, 
kontsumoa aldatu 
egiten bada ere, oro 
har esan dezakegu 
Euskadiko familia 
baten etxeko 
kontsumoa honela 
banatzen dela: 

Egoera ulertzeko: Etxe eraginkor batean 
egiten den eguneroko energia-kontsumoa 
etxe ez-eraginkor batean egiten denarekin 
alderatuz, bigarrenean 15 edo 20 aldiz 
energia gehiago kontsumitzen da. Hortaz, 
jarrera ez-iraunkorrak (marrazkian ikusten 
direnen antzekoak), ikuspegi energetikotik 
iraunkorragoak diren jarrerengatik 
aldatzean, nabarmen 
murriztuko duzu klima-
aldaketari egiten diozun 
ekarpena. Ikusten duzun 
moduan, erraza da!

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda

Fitxa hau landu eta informazioa eskuratu 
eta gero, animatzen al zara eskolako 
energiaren banaketa marraztera?
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Lan-fi txa osagarria – Berotegi-efektua

LAN-FITXA OSAGARRIA 

1. Zuk zeuk egin esperimentua!

Jarraian, esperimentu bat proposatzen dizugu, berotegi-efektua zuk zeuk egiaztatzeko.

Hartu neurri bereko bi edalontzi eta bete ur-kantitate berdinarekin. Jarri eguzkirik ematen 
ez dien leku batean. Ondoren, sartu edalontzi bakoitzean termometro bat (alkoholduna, 
kanpo-tenperatura neurtzeko erabiltzen direnetakoa), eta tenperatura egonkortu eta gero, 
idatzi (hasierako tenperatura, T0, deituko diogu). Tenperaturak berdina izan behar du bi 
kasuetan.

 T0=_________     T0=_________

Ondoren, jarri eguzkitan eta estali edalontzi bat beiraz edo plastiko gardenezko bol batekin, 
beheko irudian ikus daitekeen moduan. Utzi kanpoaldean ordu betez eta ikusi tenperatura-
aldaketa kasu bakoitzean.  Idatzi T1 jartzen duen lekuan:

 T1=_________     T1=_________

Eta orain, adierazi alderdi hauek:
Zein edalontzitan dago ura beroago? Zure ustez, zer gertatu da? Zer ondorio ateratzen 
duzu?

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda
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Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda
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Lan-fi txa osagarria – Hotza, beroa

LAN-FITXA OSAGARRIA 

Materiala:
2009/2010 Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Europako Eskola Agenda
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