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A tevékenység rövid leírása: A Nap emberi léptékben kimeríthetetlen energiaforrás. A belőle származó fény 
és hőenergia a földi élet alapja, nélküle az élet elképzelhetetlen. Az előzetes feladat és a tevékenység során 
a diákok megismerik a napenergia-hasznosítás eszközeit, azok működési elvét (napkollektor, napelem). 
Beszélgetés bibliai idézetekről, rajz készítése, napelemes eszközök gyűjtése, Kahoot vetélkedő.
Cél: kreativitás, problémamegoldó képesség, megfigyelési képesség, szociális kompetenciák fejlesztése
Tantervi kapcsolódás: Az energia 
Tantárgyi kapcsolódás: természettudomány, történelem, technika és tervezés, matematika
Megismerési módszer: megfigyelés, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: Biblia, rajzeszközök, rajzlap, internet, kivetítő, kis csoportonként tabletek
Időigény: 45 perc

A Nap mint energiaforrás

Tóth Timea Katalin

1. Előzetes feladat: 
A tanulók keressenek a környezetünkben napelemmel működő eszközöket! Készítsenek róluk fotókat, 
és töltsék fel egy közös tárhelyre!
A tanulók kis csoportokban készítsenek egy-egy ppt-t napenergia-hasznosítás témában max. 4 perc-
ben! A ppt-hez felhasználhatók a saját készítésű fotók.

2. Kérjünk meg egy-egy tanulót, hogy keressék ki a következő igeverseket, majd olvassák fel!
„Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik 
ártatlanul élnek.”
(Zsolt. 84,12 12. vers)
„meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és 
halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.”
(Lk 1,79)

3. Beszélgessünk a fenti idézetekről!
Javasolt kérdések:
• Miért hasonlítja a zsoltáros és az evangélista a Naphoz Istent?
• Miben hasonlít a Nap fénye, melege Isten szeretetéhez?
• Mit jelent számunkra a fény az életünkben?
• Miért mondja az evangélista, hogy az emberek sötétségben ülnek?
• Mit jelent, hogy pajzs az Úr?
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A napenergia hasznosításának sok módja van. Ezek közül legismertebbek a napkollektor és a napelem. 
A napkollektor a napenergiát hőenergiává alakítja át. A sugárzás felmelegíti a napkollektorban keringő 
folyadékot, és annak hőjét használjuk (áttételeken keresztül) fürdésre, mosásra, mosogatásra. A napkollek-
torokban lévő csőkígyó többnyire fagyálló folyadékkal van töltve. 
A napelem a napenergiát elektromos energiává alakítja át. Részei: szilíciumcellák, fémkeret, üvegborítás és 
vezetékek. Az üvegborítást időnként tisztítani kell. A beérkező fény fotonjai gerjesztik a szilícium elektron-
jait, s azok mozgásba jönnek. Ez az elektronmozgás maga az elektromos áram, amellyel pl. a televízió és a 
mosógép működik.

1. melléklet: „Nap és pajzs az Úr” című ének
2. melléklet: Kahoot vetélkedő
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4. Készítsenek a gyerekek rajzokat ezen kérdések nyomán, s közben hallgassuk meg a „Nap és pajzs 

az Úr” kezdetű éneket (1. melléklet)! A foglalkozásnak ezt a részét közös imádsággal, fohászkodással 
zárhatjuk le.

5. A kis csoportok mutassák be az előzetesen elkészített ppt-ket, majd vitassuk meg az alábbi kérdéseket:
• Szerintetek mi az oka annak, hogy az emberek nem használják ki teljes mértékben a napsugárzás 

adta lehetőségeket?
• Hogyan lehetne elérni, hogy az emberiség nagyobb arányban fedezze energiaigényét napsugárzás-

ból?
• Fogalmazzatok meg javaslatokat, hogy mit lehetne tenni a változás érdekében!
• Mire használják a növények a napfény energiáját?
• Vannak olyan állatok, amelyek utódaikat a Nap melegével keltik ki. Tudtok ilyen állatot? Hogyan hasz-

nálják ki a napsugárzást?

6. Beszéljük meg röviden, hogy mi a különbség a napelem és a napkollektor között!

7. Nézzük meg az összegyűjtött saját fotókat a napelemes eszközökről! Beszéljük meg, hogy hol lehetne 
még hasznosítani a napelemet!

8. Csoportokban játsszunk Kahoot vetélkedőt! (2. melléklet)
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