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INSIRU NAFU L-ENERĠIJA 

 

 

X’INHI L-ENERĠIJA 

 
L-enerġija tinstab madwarna. Meta nimxu neħtieġu l-enerġija biex inċaqalqu ġisimna. Meta 

nsajru l-ikel, neħtieġu l-enerġija biex inbiddlu l-ingredjenti nejjin f’ikla apetituża. Kuljum naraw 

it-televixin, nisimgħu l-mużika, nużaw l-ilma, nisserfjaw fuq l-Internet, u nixgħelu d-dwal. Biex 

nagħmlu dawn l-affarijiet kollha nikkunsmaw l-enerġija.  

 

L-ENERĠIJA MKEJLA 

 

L-enerġija hija mkejla f’joules (ara s-Sistema Internazzjonali tal-Unitajiet - S.I). L-enerġija (E) 

tintuża biex tiddeskrivi r-rata li biha l-enerġija tissarraf; titkejjel f’watt. Watt hija 1 joule kull 

sekonda. Dan ifisser li f’siegħa, magna ta’ 1 kW ta’ enerġija, tkun teħtieġ siegħa x 1kW = 1 

kWh, jew 3,600,000 joules (3,600 sek x 1,000 W).  

 

EMISSJONIJIET CO2  

 
Il-karbonju huwa r-raba’ l-aktar element abbundanti fl-univers u l-bażi ta’ kull organiżmu fid-

dinja. Ġisimna pereżempju, huwa magħmul minn 18% karbonju. Il-karburanti tal-fossili, bħaż-

żejt, il-gass naturali u l-faħam huma magħmula mill-fdalijiet ta’ organiżmi li nqabdu taħt wiċċ 

l-art miljuni ta’ snin ilu. Il-karbonju li jinstab f’dawn il-fjuwils jintuża biex jipproduċi l-enerġija 

għall-użu industrijali u privat. Il-karbonju jinteraġġixxi mal-ossiġnu u jifforma d-dijossidu tal-

X’taf dwar l-
enerġija? 
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karbonju (CO2). Meta naħarqu l-karburanti tal-fossili, ammonti kbar ta’ CO2 joħorġu fl-

atmosfera. 

Is-CO2 huwa wieħed mill-gassijiet b’effett serra prinċipali u l-aktar prominenti. Dawn il-

gassijiet jgħinu jżommu parti mill-enerġija li toħroġ minn wiċċ id-dinja milli tmur lejn l-ispazju. 

Bħala riżultat, l-atmosfera tad-dinja tisħon. Dan huwa magħruf bħala effett serra. Is-CO2 minn 

dejjem kien preżenti fl-atmosfera u huwa r-raġuni għall-klima tagħna, iżda l-attività umana 

wasslet għal żieda sinifikanti fil-livelli li qed iwasslu għall-bidla fil-klima u għalhekk neħtieġu 

nieħdu azzjoni u nużaw l-enerġija b’mod aktar intelliġenti. 

 

L-IFFRANKAR U L-KONSERVAZZJONI TAL-ENERĠIJA 

 
Tista’ tiffranka l-enerġija billi tnaqqas il-konsum tal-elettriku u t-tisħin. Meta tagħmel 

għażliet infurmati f’termini ta’ trasport, ilma u ikel, billi timmaniġġja l-iskart, eċċ, tista’ 

wkoll tiffranka l-enerġija indirettament. Anqas enerġija użata tirriżulta f’anqas 

emissjonijiet CO2.  

 

Kompli aqra s-sezzjoni dwar it-temi tal-enerġija fix-xhur li ġejjin biex titgħallem aktar! 

 

ATTIVITAJIET/TEMI TA’DISKUSSJONI  

 Ipprova fformula definizzjoni tal-enerġija. 

 Agħmel lista ta’ għaxar affarijiet li tagħmel kuljum li jeħtieġu l-enerġija. Tista’ tgħid 
liema forma ta’ enerġija jużaw?  

 Aħseb dwar l-enerġija li l-ġenituri jew in-nanniet tiegħek kienu jużaw meta kienu tal-
età tiegħek. X’inbidel? Tista’ wkoll tqabbel il-konsum tal-enerġija tiegħek ma’ dik tal-
pari f’pajjiż tat-tielet dinja. 

 X’inhuma s-sorsi prinċipali tal-enerġija użati għall-produzzjoni tal-enerġija f’pajjiżek? 

 Agħmel nota ta’ sorsi differenti tal-enerġija u agħmel distinzjoni bejn dawk rinnovabbli 
u dawk li m’humiex. 

 Immaġina dinja mingħajr provvisti tal-enerġija (ebda elettriku, tisħin …). Kieku kif 
tinbidel ħajtek?  

 X’inhi d-differenza bejn l-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni tal-enerġija?  
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 Agħti ħarsa lejn is-sistema ta’ tisħin tal-iskola tiegħek u l-miters tal-enerġija u l-gass; 

ħu ritratti, analizza u ddiskuti. 

 Uża l-kwestjonarju tal-U4energy biex tevalwa l-użu kurrenti tiegħek tal-enerġija fl-

iskola u fid-dar. 

 Agħmel verifika fl-iskola tiegħek biex tara fejn qed tinħela l-enerġija. X’inhuma r-

riżultati? Agħmel verifiki simili d-dar imbagħad iddiskuti kif tista’ tuża l-enerġija b’mod 

aħjar l-iskola u d-dar. 

 
 

LINKS UTLI  

 
Fittex riżorsi dwar l-enerġija bil-lingwa tiegħek fi: 
 

 Dejtabejż dwar l-Edukazzjoni tal-Enerġija fir-Rokna tat-Tfal: 

 
 

 Il-Bidla fil-Klima:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Ir-repożitorju tar-riżorsi tal-U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

ĦJIEL U FATTI 

 
1. L-enerġija tista’ tkun ta’ żewġ tipi, potenzjali jew kinetika. L-enerġija potenzjali hija enerġija 

maħżuna, filwaqt li l-enerġija kinetika ssir bil-moviment. 
 

2. F’24 siegħa bozza tad-dawl inkandexxenti ta’ 100 watt, tikkonsma 2.4 kW h  
 

3. Il-faħam, iż-żejt u l-gass naturali huma fjuwils tal-fossili, ifformati minn organiżmi li darba 
kienu jgħixu u ntradmu taħt wiċċ l-art miljuni ta’ snin ilu. 

 

4. Hemm żewġ tipi differenti ta’ sorsi tal-enerġija, rinnovabbli u mhux rinnovabbli. 
 

5. Sorsi tal-enerġija rinnovabbli jinkludu r-Riħ, l-enerġija mix-Xemx, il-Bijomassa, l-Idroelettriċità 
u dik ġeotermali; għandhom forniment bla limitu u jistgħu jiġu fornuti mill-ġdid. 

 

6. L-ikel jaħżen enerġija ‘kemikali’. Ġismek jibdel din l-enerġija f’forom oħra tal-enerġija bħall-
enerġija kinetika li tippermettilek tiċċaqlaq, timxi, tiġri u tilgħab!  
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

