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MOKYMASIS APIE ENERGIJĄ 

 

 

KAS YRA ENERGIJA 

 
Energija yra visur aplink mus. Kai mes einame, mūsų kūno judesiams atlikti reikia energijos. 

Kai verdame maistą, mums irgi reikia energijos, kuri žalias sudedamąsias dalis paverčia 

skaniu valgiu. Kiekvieną dieną mes žiūrime televizorių, klausomės muzikos, naudojame 

vandenį, naršome internete, įjungiame šviesas. Visiems šiems dalykams mes naudojame 

energiją.   

 

ENERGIJOS MATAVIMO VIENETAI 

 

Energija yra matuojama džauliais (Tarptautinė vienetų sistema - I.S). Galia (P) parodo, kokiu 

greičiu energija yra naudojama. Galia matuojama vatais. Vienas vatas yra lygus 1 džauliui 

per sekundę. Tai reiškia, kad 1 kW galios mechanizmas per valandą sunaudos 1h x 1kW = 1 

kWh, arba 3,600,000 džaulių (3,600 sek. x 1,000 W).  

 

CO2 EMISIJA  

 
Pagal elementų paplitimą visatoje anglis yra ketvirtoje vietoje. Ji yra visų gyvų žemės 

organizmų statybinė medžiaga. Pavyzdžiui, mūsų kūną sudaro 18% anglies. Iškastinis kuras, 

toks kaip nafta, gamtinės dujos ir anglis susidarė iš organizmų liekanų, kurios prieš milijonus 

metų buvo įkalintos po žemės paviršiumi. Iš šios iškastiniame kure esančios anglies yra 

gaunama energija, naudojama pramoniniams ir privatiems tikslams. Angliai reaguojat su 

Ką jūs  
žinote apie 
energiją? 
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deguonimi gaunamas anglies dioksidas (CO2). Kai mes deginame iškastinį kurą, į atmosferą 

išmetamas didelis CO2 kiekis.  

CO2 yra viena iš pagrindinių ir geriausiai žinomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šios dujos 

sulaiko dalį energijos, kurią žemės paviršius išspinduliuoja į kosmosą. Dėl to žemės 

atmosfera šyla. Tai vadinama šiltnamio efektu. CO2 visada buvo atmosferoje ir padėjo 

susiformuoti mūsų klimatui, bet žmogaus veikla stipriai padidino CO2 lygį, ir klimatas ėmė 

keistis. Mes privalome imtis priemonių ir protingiau naudoti energiją.  

 

ENERGIJOS TAUPYMAS IR TAUSOJIMAS 

 
Jūs galite taupyti energiją mažindami elektros ir šildymo naudojimą. Dar jūs galite 

energiją taupyti netiesiogiai protingai pasirinkdami transportą, vandenį ir maistą, 

pasirūpindami atliekomis ir t.t. Mažiau sunaudotos energijos reiškia mažesnį CO2 

emisijos kiekį..  

 

Ir toliau skaitykite energijos skyrių, kur kitą mėnesį rasite daugiau informacijos! 

 

VEIKLOS/DISKUSIJŲ TEMOS  

 Pabandykite suformuluoti energijos apibrėžimą.  

 Sudarykite sąrašą, kuriame būtų dešimt kiekvieną dieną daromų dalykų, 
reikalaujančių energijos. Ar galite pasakyti, kokią energijos formą jie naudoja?  

 Pagalvokite, kokią energiją vartojo jūsų tėvai ir seneliai, kai jie buvo jūsų amžiaus. 
Kas pasikeitė? Dar galite palyginti savo ir trečiojo pasaulio šalyje gyvenančio jūsų 
bendraamžio energijos vartojimą. 

 Kokie pagrindiniai energijos šaltiniai yra naudojami jūsų šalyje energijai gauti? 

 Žemėlapyje pažymėkite energijos šaltinius ir suskirstykite juos į atsinaujinančius ir 
neatsinaujinančius. 

 Įsivaizduokite pasaulį be energijos tiekimo (nėra elektros, nėra šildymo…). Kaip 
pasikeistų jūsų gyvenimas?  

 Koks yra skirtumas tarp efektyvaus energijos naudojimo ir energijos konservavimo?  

 Patikrinkite mokyklos šildymo sistemą ir elektros ir dujų skaitiklius; nufotografuokite, 

išanalizuokite ir aptarkite. 
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 Panaudokite U4energy anketą ir įvertinkite savo dabartinį energijos naudojimą 

mokykloje ir namuose. 

 Atlikite auditą savo mokykloje ir išsiaiškinkite, kur energija yra švaistoma. Kokie 

rezultatai? Panašų auditą atlikite namuose ir tada padiskutuokite, kaip geriau galima 

būtų naudoti energiją namuose ir mokykloje. 

 
 

NAUDINGOS NUORODOS 

 
Svetainėse savo kalba paieškokite energijos šaltinių: 
 

 „Kids Corner“ duomenų apie energiją bazė: 

 
 

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

 

 U4energy informacijos šaltiniai: 
www.u4energy.eu 

 

PATARIMAI & FAKTAI 

 
1. Energija būna dviejų rūšių – kinetinė ir potencinė. Potencinė energija yra kaupiama, o 

kinetinė gaunama judesio metu. 
 

2. Per 24 valandas įkaitusi 100 vatų elektros lemputė sunaudoja 2.4 kW h  
 

3. Anglis, nafta ir gamtinės dujos yra iškastinis kuras, kuris susiformavo prieš milijonus metų iš 
tada gyvenusių gyvų organizmų, kurie buvo palaidoti po žemės sluoksniu. 

 

4. Yra dvi energijos šaltinių rūšys – atsinaujinantys ir ne atsinaujinantys. 
 

5. Vėjas, saulė, biomasė, vandens ir geoterminė jėga yra atsinaujinantys energijos šaltiniai; jie 
yra nesibaigiantys ir juos galima papildyti.  

 

6. Maistas turi „cheminės“ energijos. Jūsų kūnas perdirba šią energiją į kitas energijos formas, 
pavyzdžiui į kinetinę, kuri jums leidžia judėti, vaikščioti, bėgti ir žaisti!  
 
 
 

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

