ETXEKO ENERGIAREN ERABILERA. - GALDETEGIA
Aurten energiaren erabilera aztertzen ari zarete eskolan, hori ezagutuz
hobeto zaintzeko. Orain gauza bera etxean egitea proposatzen dizuegu.
Gurasoen laguntzaz ondorengo galderei erantzuten saiatu.
.
Guztien erantzunak jaso ondoren
ondorioak aterako ditugu eta gero neurri
egokiak ematen saiatuko gara.
Horrela, denon artean gure planeta zaintzen
lagunduko dugu.

ENERGIA ELEKTRIKOA
BETI

Telebista, ordenagilu, musika aparatuen... pilotu
gorriak itzaltzen dituzu erabiliko ez baduzu?
“A “klasifikazioko elektratresnak erosten dituzu?
Hozkailuaren tenperatura kontrolatzen duzu?
Hozkailuaren ateak ezinbestekoa denean
irekitzen dituzu?
Sartzen al duzu gauza berorik hozkailuan?
Sukaldean plaken beroa aprobetxatzen duzu?
Kontsumo gutxiko argiak erosten al dituzu?
Momentu horretan erabiltzen ari ez zaren argiak
itzaltzen dituzu?

BATZUTAN INOIZ EZ

BEROGAILUA
TERMOSTATOAREN TENPERATURA
ELEKTRIKOA
AKUMULADOREAK
GAS NATURALA
PROPANOA
KEROSENOA
BESTE BAT
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ISOLAMENDU ETA KRISTAL BIKOITZIK DUZU?
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GARRAIOBIDEAK
BETI

BATZUTAN INOIZ EZ

Garraio publikoa erabiltzen duzu eskolara
heltzeko?
Kotxez eraman zaituzte eskolara?
Oinez iristen zara eskolara?
Gurasoek garraio publikoa erabiltzen dute lanera
heltzeko?
Gurasoak kotxez doaz lanera?
Gurasoak oinez joaten dira lan egitera?



Galdetegia bete ondoren ekarri eskolara eta gelakideenekin erkatuta
ondorioak aterako ditugu.



Ondoren denon artean neurriak bilatuko ditugu energia aurrezteko.
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