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ENERGIA TUNDMAÕPPIMINE 

 

 

MIS ON ENERGIA? 

 
Energia ümbritseb meid kõikjal. Kui me jalutame, siis vajab meie keha liigutamiseks energiat. 

Kui valmistame toitu, siis vajame energiat, et teha toiduainetest maitsev eine. Igapäevaelus 

vaatame telerit, kuulame muusikat, kasutame vett, surfime Internetis ja kasutame 

valgusteid – kõigiks nimetatud toiminguteks vajame energiat.  

 

ENERGIA MÕÕTMINE 

 

Energiat mõõdetakse džaulides (vaadake rahvusvahelist ühikusüsteemi). Energia 

kasutamise määra aluseks on võimsus (P), mida mõõdetakse vattides. Üks vatt võrdub ühe 

džauliga sekundis. See tähendab seda, et ühe kilovatise võimsusega masin vajab ühes 

tunnis 3 600 000 džauli (= 1 kilovatt-tund; 3600 s x 1000 W).  

 

CO2-HEITED 

 
Süsinik on universumi üks külluslikemaid elemente (neljas), sisaldudes kõigi maakera 

elusorganismide ehituses. Näiteks koosneb meie keha 18% ulatuses süsinikust. 

Fossiilkütused, näiteks kivisüsi, gaas ja põlevkivi, pärinevad organismidest, mis on jäänud 

maapinna alla miljoneid aastaid tagasi. Sellistes kütustes sisalduvat süsinikku kasutatakse 

energia tootmiseks tööstusele ja kodumajapidamistele. Süsinik moodustab koos hapnikuga 

süsinikdioksiidi (CO2). Fossiilkütuste põletamisel eraldub atmosfääri suur kogus CO2. 

Mida sa tead 
energiast? 
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CO2 on maakera üks põhilisi kasvuhoonegaase. Sellised gaasid aitavad hoida osa 

maapinnast eralduvast energiast kosmosesse levimast. Selle tulemusena soojeneb maa 

atmosfäär üles. Seda tuntakse kasvuhooneefektina. CO2 on atmosfääris alati olemas olnud 

ning kujundab meie kliimat, kuid inimtegevuse tõttu on hakanud meie kliima tohutult 

muutuma. Selle vastu tuleks midagi ette võtta, näiteks kasutada energiavarusid 

mõistlikumalt.  

 

ENERGIA SÄÄSTMINE JA HOIDMINE 

 
Energiat saate säästa sellega, kui vähendate elektri ja kütte tarbimist. Kaudselt 

hoiate energiat kokku siis, kui teete otstarbekaid valikuid transpordi-, vee- ja 

toiduküsimustes, näiteks ei raiska neid jne. Vähem kulutatud energiat tähendab 

vähem CO2-heidet. 

 

Jätkake eesolevatel kuudel energiateemade rubriigi lugemist, et sellest valdkonnast rohkem 

teada saada! 

 

TEGEVUS/ARUTLUSTEEMAD 

 Püüdke energiat defineerida.  

 Tehke loend kümnest igapäevaelu nähtusest/tegevusest, mis vajavad energiat. Kas 
oskate öelda, mis liiki energiat nad kasutavad?  

 Milliseid energiaallikaid kasutasid teie vanemad ja vanavanemad, kui olid teie eas? 
Mis on vahepeal muutunud? Võite ka võrrelda enda energiakasutust 
arengumaadega. 

 Mis on teie koduriigis peamised energiatootmise allikad? 

 Pange kirja erinevad energiaallikad ning eristage taastuvad mittetaastuvatest 
allikatest. 

 Kujutage ette maailma ilma energiavarudeta (nt elektri ja kütteta). Kuidas teie elu 
sellest muutuks?  

 Mis vahe on energiatõhususel ja energia hoidmisel?  

 Uurige kooli küttesüsteemi ning elektri- ja gaasiarvesteid; tehke pilte, analüüsige ja 

pidage aru. 
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 Kasutage U4energy küsimustikku, et hinnata praegust energiakasutust enda koolis ja 

kodus. 

 Tehke oma koolis audit ning leidke kohad, kus on energiat raisatud. Millised on 

tulemused? Tehke sama kodus ning seejärel arutlege, kuidas saaks nii kodus kui ka 

koolis energiat tõhusamalt kasutada. 

 
 

KASULIKUD LINGID 

 
Tutvuge energiavaradega endale sobivas keeles: 
 

 Laste energiahariduse andmebaas: 

 
 

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

 

 U4energy vahendite varamu: 
www.u4energy.eu 

 

NÕUANDEID JA FAKTE 

 
1. Energiat on kahte liiki: potentsiaalne ja kineetiline. Potentsiaalne energia on varjatud energia 

ning on seotud võimalike jõududega, mis mõjuvad süsteemi kõigile osadele; kineetiline on 
liikuva keha energia. 
 

2. 24 tunniga tarbib hõõguv 100-vatine elektripirn 2,4 kilovatt-tundi energiat.  
 

3. Kivisüsi, põlevkivi ja gaas on fossiilkütused, mis on saadud kunagi elanud organismidest, mis 
on peitunud miljoneid aastaid tagasi maapinna alla. 

 

4. Energiaallikaid on kahte liiki: taastuvad ja mittetaastuvad. 
 

5. Tuul, päike, biomass ning hüdro- ja geotermiline energia on taastuvenergiaallikad; neid on 
piiramatus koguses ning nende varusid saab täiendada. 

 

6. Toit annab keemilise energia. Teie keha muundab selle teisteks energiavormideks, nagu 
kineetiline energia, mille abil saate end liigutada, jalutada, joosta ja mängida!  
 
 
 

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

