
 

 
 
Ennek a gyakorlati feladatnak a során a résztvevők megalkothatják saját vizespalack-
izzójukat.   
A feladat egy rövid videó megtekintésével kezdődik a YouTube-on: 
http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg 
A klip rövid tájékoztatást ad a feltaláló hátteréről, és bemutatja, hogy lehet izzót 
készíteni. A videóklip megtekintését követően a résztvevők megkezdhetik munkájukat az 
izzón. A résztvevők ezt a tevékenységet párokban végzik.  
 

 
 
A világ sok helyén az elektromosság nem elérhető, vagy, ha el is érhető, csak nagyon 
magas költségen. Ez a helyzet áll fenn a harmadik világhoz tartozó országokban, de ez 
a helyzet előfordulhat akár az otthonunktól nem messze is. Gondoljunk például egy 
fészerre, amely valahol egy mezőn vagy egy erdőben épül. Miután nincs elektromos 
áram, nem használható villanyvilágítás sem ezeken a helyeken.   
Az elektromosságot „elhozni’ az ilyen távoli területekre rendkívül drága. Ezért az 
embereknek olyan világítást kell használniuk, amely akkumulátorokról, vagy fosszilis 
üzemanyagokkal, például benzinnel működik. Legalább nappalra van egy olcsó 
alternatíva: a vizespalack-izzó. Ez az izzó napközben mintegy 50 watt energiát képes 
előállítani.   
 

 
 
Ez a gyakorlati feladat egészében mintegy 90 percet vesz igénybe a befejezésig. Ez az 
idő magában foglalja a videó megtekintését és az értékelést is. De nem tartalmazza az 
izzó rögzítését valamely valóságos épületen.    
 

 
 
A C-TESZT Napenergia foglalkozásának résztvevői.  
 

 
 
A vizespalack-izzó létrehozása nagyon kevés eszközzel.    
 

 
 

 A résztvevők képesek lesznek megalkotni a vizespalack-izzót. 
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 A résztvevők megtanulják, hogy lehetséges létrehozni nagyon egyszerű 
megoldásokat drága technológia használata nélkül is.   

 A résztvevők bepillantást nyerhetnek abba a ténybe, hogy a világ nagy 
részén az (energetikai) infrastruktúra nem ugyanaz, mint amilyent mi 
megszoktunk.   

 
 

 
 
Az izzó elkészítése után az oktató értékelni fogja a végterméket.  
Csoportfoglalkozás keretében minden egyes résztvevőt megkérdeznek az izzó 
elkészítésével kapcsolatos tapasztalatairól.  
A csoportfoglalkozás során az oktató megkérdezheti a résztevőket, hogy azoknak van-e 
saját ötletük a napenergia olyan módon való hasznosításával kapcsolatosan, ahogyan 
azt tették a vizespalackkal, vagyis olcsó és egyszerű módon.   
 

 
 

 számítógép és Internet, 

 a PDF fájlban leírt anyagok (lásd a mellékletet), 

 PDF fájl: Liter_Of_Light-How_to_build_a_Solar_Bottle_Bulb-English.pdf. 
 

 
 

 bevezetés a csoport oktatója által, beleértve az alábbi videó megtekintését:     
         http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg, 

 párokban történő munkavégzés az izzón, 

 a végtermék értékelése az oktató által, 

 csoportos értékelés/megbeszélés. 
 

 
 
Tíz – tizenkét résztvevő körül. 
 

 
Lásd a technológiát! 
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