
Gure inguruan dagoen energia hainbat modutan azaltzen da. Edozein IZAKI
BIZIDUNek energia kontsumitu eta sortzen du, aldi berean, eta ez dago energiaren
eraldaketaren bidez gertatzen ez den garapen motarik.

Ikasgela “per se” entitate bat da eta, beraz, energia modu askotan eta etengabe
prozesatuz garatzen da. Garrantzitsua da hain kontzeptu ukiezina irudikatzea,
eta garrantzi handikoa da errealitatea ulertzea; hau da, ulertzea autoak ez direla
energia behar duten elementu bakarrak, energiarik ez dutenean gelditzen diren
bakarrak edo hondakinak isurtzen dituzten bakarrak.

Sarrera

Energiaren puzzlea

Jarduera egitean, hau lortu behar dute ikasleek:

• Energia hornitzeko iturriei erreparatzea.
• Energiaren jatorriari eta erabilerari buruzko kontzeptuak ikastea.
• Energiari buruzko ariketa jakin batzuk egitea.

Irakaskuntza-helburuak

• Bederatzi ikasleko taldeentzako
   puzzlearen kopia bana.

Materialak

• Koloretako arkatzak edo
   errotuladoreak.

Puzzleko pieza bakoitzak energia
erabiltzearekin edo alferrik
galtzearekin zuzenean edo zeharka
lotutako zatiak ditu.

Posterreko azalpenak ulertzeko
laguntza gisa, puzzleko osagai
bakoitza energia-garrantziaren
arabera deskribatu da.

Lan-metodoa

Osatu 9 ikasleko taldeak eta eskatu
ikasle bakoitzari puzzlea osatzen
duten piezak margotzeko.

Behin margotuta, batu pieza guztiak,
puzzlea osatzeko.

Egin puzzle guztien erakusketa,
ikasle guztien artean puzzlerik
erakargarriena aukeratzeko.
Hausnartu energia-erabilerari eta -
kontsumoari buruz.
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Ikasleek kontuan hartu beharreko gauzak.
Puzzleko pieza bakoitzak energia erabiltzearekin edo alferrik galtzearekin zuzenean
edo zeharka lotutako zatiak ditu. Posterreko azalpenak ulertzeko laguntza gisa,
puzzleko osagai bakoitza energia-garrantziaren arabera deskribatu da.

Puzzleko 1. pieza, Eguzkiak jotzen duen leihoa.
a. Eguzkia Lurraren energia-iturri nagusia da, eta argia eta beroa ematen dizkio
    gelari.
b. Argi fluoreszenteak goritasun-bonbillak baino eraginkorragoak dira.
c. Egun eguzkitsu batean, pertsianak igo eta argiak itzaliz gero, energia aurreztuko
   dugu.
d. Autoek gasolina kontsumitzen dute, eta energia ez-berriztagarria da gasolina.

Puzzleko 2. pieza, Irakaslea maha
a. Erlojuek elektrizitatea erabiltzen dute, oso kantitate txikian bada ere.
b. Ur-berogailu batek elektrizitate kantitate handi samarra erabiltzen du; beraz,
    urak irakin bezain laster, itzali egin behar dugu.
c. Irratiek elektrizitate kantitate txikia behar dute (soinua eta beroa sortzen
   dituzte).
d. Landareek argia behar dute, bizi eta hazteko.
e. Irakasleak sagarrean pilatuta dagoen energia hartzen du.

Puzzleko 3. pieza, Telebista eta margoa
a. Margoko irudiak haizearen energiak historian izandako garrantzia irudikatzen
   du.
b. Ekipo elektronikoari erreparatuz gero, telebista piztuta dagoela eta inor ez dela
   ikusten ari ohartuko gara; horrek energia galtzea eragiten du.
c. Hormako zirrikituak gelako beroa galtzea eragin dezake.
d. Soinua erabiltzen ari den energia mota bat da.

Puzzleko 4. pieza, Umeak eta fotokopiagailua.
a. Mutilak jertsea du jantzita, eta hori ikasgela berotzeko behar den energia
   aurrezteko modu bat da.
b. Paperontzia birziklatzeko paperez beteta dago. Birziklapenari esker, energia
   aurrez dezakegu, eta paper gehiago egiteko behar diren zuhaitzak moztea
   eragotzi.
c. Fotokopiagailuak energia elektrikoa behar du, funtzionatzeko. Energia hori
    hainbat modu bihurtzen da: energia kimiko, argi-energia eta energia mekaniko,
    baita galtzen den bero ere.
d. Papera birziklatzeak energia aurrezteko eta zuhaitzak kontserbatzeko aukera
    ematen du.
e. Botila eta lata birziklagarriak dira. Birziklatzeak energia  eta lehengaiak aurrezteko
   aukera ematen du.
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Puzzleko 5. pieza, Mutila idazmahaian.
a. Grafikoan, ikasgelan egun batean, astebetean edo hilabetean dagoen
   tenperaturaren datuak azal daitezke.
b. Energia kontserbatzeko arauak ikasgela guztietan erabil ditzaten egin daitezke.
c. Alfonbra isolatzailea da, eta zoru “hotza” baino beroago gaudelako irudipena
    ematen digu (zorua bero-eroale ona da, eta, beraz, gorputzaren beroa xurgatzen
   du).
d. Liburuek energiari buruz asko ikas daitekeela gogorarazten digute.

Puzzleko 6. pieza, Neska eta arrain-ontzia.
a. Lanpara trinkoa goritasun-bonbilla baino eraginkorragoa da.
b. Landareek energia behar dute, bizitzeko eta hazteko.
c. Gainerako animaliek bezala, arrainak energia behar du.
d. Hormako entxufetik hartzen dute energia tresna elektrikoek.
e. Aire-ponpak motor elektriko txikia erabiltzen du, eta horrek energia kontsumitzen
   du.
f. Arrainentzako janariak energia ematen dio arrainari.

Puzzleko 7. pieza, Mutila erradiadorearen ondoan.
a. Erradiadore elektrikoak elektrizitate asko kontsumitzen du.
b. Mutilak jertsea du jantzita, eta hori gela beroari eusteko beste modu bat da.
c. Sandwichak elikagaien energia du.
d. Landareek energia behar dute, bizitzeko eta hazteko.

Puzzleko 8. pieza, Neska eta kalkulagailua
a. Zakarrontzian, energia eta lehengaiak aurrezteko birzikla daitezkeen gauza asko
   daude
b. Neskak jertsea du, gelako tenperatura jaitsiko balitz jantzi ahal izateko.
c. Kalkulagailuak energia behar du, eta hori baterian dago; beraz, bateriari esker,
   funtzionatzeko behar duen energia -kantitate txikia- lortzen du kalkulagailuak.

Puzzleko 9. pieza, Mutila eta laborategia.
a. Mikroskopio askok energia elektrikoa behar dute, horien bidez ondo ikusi ahal
   izateko.
b. Funtzionatzeko elektrizitatea behar duten tresnak entxufeari konektatzen
   zaizkio.
c. Ontziko termometroa beroa neurtzeko tresna da.
d. Erregailuak gas naturala erabiltzen du, eta hori energia-iturri ez-berriztagarria
    da.
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Puzzlearen irudi osoa.

Gomendatutako maila: Lehen Hezkuntza
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Puzzleko 1. pieza, Eguzkiak jotzen duen leihoa.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 2. pieza, Irakaslea mahaian.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 3. pieza, Telebista eta margoa

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 4. pieza, Umeak eta fotokopiagailua.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 5. pieza, Mutila idazmahaian.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 6. pieza, Neska eta arrain-ontzia.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 7. pieza, Mutila erradiadorearen ondoan.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 8. pieza, Neska eta kalkulagailua

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko.
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Puzzleko 9. pieza, Mutila eta laborategia.

Margotu eta moztu, puzzlea osatzeko..


