
 

  
Ebben a feladatban a saját kis vízkerekünket fogjuk megépíteni, nagyon egyszerű 
szerszámok és anyagok használatával.  
 

 
 
Azt fogjuk kideríteni, hogy a vízmennyiség és a vízáram hogyan befolyásolja az 
energiatermelést. 
 

 
 
A feladat körülbelül 90 perc alatt elvégezhető. 
 

 
 
Azok a diákok és alkalmazottak, akik elvégezték a Vízenergia modul elméleti részét, 
tisztában vannak az olyan alapfogalmakkal, mint: 

- potenciális vízenergia (potenciális energia, kinetikus energia, 
nyomásenergia)  

- vízáramlás mérés 
 

 
 
A tanult elméleti anyagok gyakorlati alkalmazása. Az áramlás erejének és az áramlásból 
adódó energiatermelés megtapasztalása és megfigyelése.  
 

 
 
Meg fogjuk érteni és el fogjuk tudni magyarázni a vízmennyiség és a termelt 
energiamennyiség közötti kapcsolatot. 
 

 
 
Önértékelés: 
Működik a terv gyakorlati megvalósítása? Hatékony az? 
Mit lehetne még fejleszteni? Nézzük át újra az ide vonatkozó részeket a tananyagban.  
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TANULÁSI TEVÉKENYSÉG  
Építsük meg saját kis vízkerekünket! 

C-TESZT Vízenergia modul 



 

 
Minél nagyobb a vízáram, annál több energiát lehet termelni.  
 

 
 

- Internet 
- Kézi munka 

 

 
 
Mérjünk le 8cm-t egy üdítős palack aljától számítva, 3-4 helyen a palack körül. Ezután 
rajzoljunk egy vonalat a palack köré, összekötve a mért pontokat. Vágjuk le egy késsel a 
palack alsó felét.  
 
Ugyanezzel az eljárással mérjünk le ismét egy 8cm-es részt a palack középső részén. 
Mérjünk le, jelöljünk meg és vágjunk le 4db 2cm széles szakaszt a középső részről, 
majd ollóval vágjuk ketté az összes sávot, így 8 sávot fogunk kapni, melyek mindegyike 
4x2cm területű.  
 
Rajzoljunk 8 egyenlő vonalat egy parafa dugó köré, majd vágjuk be ezeket 
mélyedésekké. Ezután helyezzük a műanyag sávokat egyesével a vágásokba. 
Bizonyosodjunk meg róla, hogy mindegyik sáv egy irányba néz.  
 
Mérjünk le és jelöljünk meg 2 pontot a palack karimáján, 12cm távolságra egymástól. 
Ezután mérjünk le 3cm távolságot a palack aljától, majd jelöljük be a köztes pontot a 
karimán lévő pontok közt. Rajzoljuk meg és vágjunk egy mély boltívet a két pont között, 
a középpontot érintve.  
 
Fúrjunk 1-1 lyukat a palack 2 ellentétes oldalán, közvetlenül a karima alatt. Ezután 
vágjuk félbe a fakanalat és helyezzük be a 2 lyukba a 2 részt, a parafa dugó végéig. 
Győződjünk meg róla, hogy a fakanalak mereven állnak a parafában és van helyük 
forogni a palackon lévő lyukakban.  
 
Nyomjuk be határozottan a másik parafát az egyik fakanál végébe és rögzítsük a 
fakanalat cérnával a parafához. Ezután a cérna másik végét kössük egy horgász 
ólomhoz. Amennyiben nem rendelkezünk ilyennel, másfajta súly is megteszi.  
 
Helyezzük a vízkereket egy mosdóba és nyissunk rá vizet. Nézzük, ahogy a víz pörgeti a 
kereket és figyeljük meg, hogy elég energiát termel-e ahhoz, hogy meghúzza a cérnát a 
parafa körül és felemelje az ólmot. Ha sikeresek voltunk, emeljük meg az ólom súlyát és 
nézzük meg, hogy mennyivel kell ezután megemelnünk a víznyomást ahhoz, hogy ismét 
felemelje azt.  
 
Nézzük meg az alábbi videót, hogy biztosan megértsük a fenti leírást: 

www.howcast.com/videos/428093-How-to-Make-a-Water-Wheel  

Technológia 
 

Tanulási módok 
 

http://www.howcast.com/videos/428093-How-to-Make-a-Water-Wheel


 

 

 
 
A feladat egyedül vagy kis létszámú csoportokban is elvégezhető. 
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