
Ось  дзвінок  сигнал  нам  дав.

Працювати  час настав.

Тож  і  ми  часу  не  гаймо,
Урок  скоріше  починаймо ! 







Енергія є у всьому. 

Коли спалюється кам’яне вугілля, 

газ, торф, виділяється енергія, яка 

може нагрівати воду в наших батареях

опалення або перетворюється на 
електричну енергію. 



Енергія падаючої води на турбіну 

також  перетворюється на 
електроенергію. 



Енергія батарейки змушує світити 

ліхтарик, рухатися іграшку, стрілки 
годинника. 



Учені помітили, що використання 

енергії  завжди  приводить  до якоїсь

дії, руху. У природі є величезні 

запаси ( джерела) енергії :
енергія вітру, води, Сонця.



Енергія є здатністю робити роботу.

Без енергії ми не спромоглися би що-

небудь робити. Ми не змогли би ходити,

подорожувати й робити нормальну

повсякденну роботу, все, що ми вважаємо

повсякденним життям.

Усе - від рослин і людей до 

автомобілів, потягів і літаків - вимагає 

енергії, аби працювати.



Сьогодні ми залежимо від енергії, що

має назву електрика, й від теплової

енергії набагато більшою мірою, ніж наші

бабуся й дідусь 70 років тому.

Наше суспільство стало утриманцем

енергії, і саме ця залежність від енергії

спричинила проблеми довкілля, що

повстали дуже гостро на даний момент.



Перелічимо головні джерела 

енергії, які ми наразі 

використовуємо.

Первинні відновлювальні   

джерела енергії:

·  Вугілля; 

·  Нафта; 

·  Газ; 

·  Біомаса; 

·  Вітер; 

·  Сонячна енергія; 

·  Гідроенергія; 

·  Геотермальна енергія; 

·  Енергія атома.



Майже всі джерела енергії, перелічені 

вище, не принесуть нам нічого корисного 

в їхньому природному стані. 

Літр нафти у Вашій руці не буде 

допомагати Вам підніматися по сходах. 

Аби використовувати енергію, властиву 

цим джерелам, слід витягнути енергію, що 

міститься в них, і перетворити її так, щоб її 

можна було використовувати.



Це, звичайно, означає застосування 

деякої форми процедури перетворення 

енергії з одного виду в інший (типу 

згоряння) й передачі енергії (у даному 

випадку теплової) пари, а потім, за 

допомогою пари, виробляється електрика 

в парових турбінах і електричних 

генераторах. 

Електрика буде піднімати ліфт, що може 

тоді допомогти Вам піднятися нагору, не 

користуючись сходами. 

Електродвигуни піднімають ліфт, 

залишаючи Вас із великою кількістю 

енергії, а Ви зможете натомість зробити 

більш приємні речі, наприклад, пограти у 

футбол.



Після того, як первинну енергію 

перетворено, ми маємо більш корисне, 

вторинне джерело енергії, таке як 

електрика, тепло, тощо. Вони можуть 

використовуватися, аби робити для нас

світло, рух, мікрохвилі, тощо, які, в свою 

чергу, теж є різноманітними формами 

енергії.



Дуже важливо зрозуміти, що: 

енергію не може бути створено з нічого, 

ані зруйновано чи перетворено в ніщо, 

вона може лише перетворюватися з 

одного виду в інший.



У наш час дуже гостро повстала 

проблема винаходу інших джерел енергії, 

ніж ті, до яких ми звикли. Вчені шукають 

різні способи використання таких джерел 

енергії, які не забруднюють довкілля.

Ними є: вітер, сонячна енергія, 

гідроенергія, біомаса, геотермальна 

енергія. Ці джерела допоможуть зменшити 

забруднення навколишнього середовища, 

та поліпшити екологічне становище на 

планеті в цілому. 





Пригода 1



Продовжіть речення



Знайди пару

Автомобіль вітер

Піч гас

Вітрильний човен бензин                                           

Літак вугілля



Розгляньте зображення. Прояви яких форм 

і властивостей енергії вони ілюструють?









Катапульта 

«Фіксики. Катапульта»

Посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=hr6k2spfX44

https://www.youtube.com/watch?v=hr6k2spfX44


Підготуй: палички для морозива (9 штук);

канцелярські гумки; кришку від пластикової

пляшки; універсальний клей або клейовий пістолет.

1. Поклади 7 паличок одна на одну та зв’яжи їх

гумками з двох боків.

2. Склади ще дві палички і скріпи їх з одного боку.

3. Розщепи їхні протилежні кінці, устав усередину

в’язку із семи паличок і постарайся просунути

якнайдалі.

4. Це положення закріпи двома гумками

хрестнавхрест.

5. До вершини однієї з розщеплених паличок приклей

кришку від пластикової пляшки.

Катапульта готова!






