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1.-ZENBAIT GAUZAREN FLOTAGARRITASUNA. 
 

Ikasleei eskatuko diegu uretan murgiltzeko moduko gauzak ekartzeko beren etxetik. 
Ikasgelako gune bat bereiz dezakegu gauza horiek guztiak biltzeko. Behar adina gauza 
baditugula uste dugunean, haiekin esperimentatzen hasiko gara. 
 

Horretarako, urez betetako zenbait ontzi handi sartuko ditugu ikasgelan. Erabiliko 
ditugun gauzak hautatuko ditugu, eta gauzak uretan murgiltzean beraien ustez zer 
gertatuko den adierazi eta apuntatuko dute ikasleek, jarraian ongi ikusteko moduko 
toki batean erakusgai jarrita. Honelako taula bat osa dezakegu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behin aldez aurreko iritziak eman eta idatzi ondoren, saiakuntzak egingo ditugu, eta 
emaitzak idatzi egingo ditugu. Batzuetan, aldez aurreko hipotesia eta emaitza bat 
etorriko dira, eta beste batzuetan ez.  
 
Ikasleek ekarritako materialaz gain, ikasleentzat harrigarri izan daitezkeen beste gauza 
batzuk ekar ditzakegu guk, hala nola apar-harria, kautxu puska bat, belaki bat eta abar. 

Flotazioa 

Materiala/gauza Aldez aurreko hipotesia Emaitza 
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2.- TENPERATURA DESBERDINETAN NAHASTEA.  
Esperientzia hau egiteko honako hauek behar ditugu: bi probeta, ur beroa, ur hotza, 4 
azukre-koskor,  kristalezko bi baso eta beirazko  2 koilaratxo edo hagatxo. 
 
Nola egin:  
Kristalezko baso bakoitzean, bi azukre-koskor jarriko ditugu. Probeta bakoitzean ur-
kantitate bera neurtuko dugu; batean ur hotza botako dugu, eta bestean beroa, eta 
kontuz ibiliko gara ez erretzeko. 
Baso batean ur hotza botako dugu, eta bestean beroa. Ura bota ahala, baso barruko 
edukiari eragingo diogu. 
 
Litekeena da ur gehiago behar izatea azukre-koskorrak guztiz disolbatzeko. Hala bada, 
ura gehituko dugu, baina zenbat ur gehitu dugun apuntatzea ahaztu gabe, 
esperimentuaren amaieran ur hotzetik eta berotik zenbat erabili dugun jakiteko. 
  
Zer gertatu da? 
Zenbat ur bero behar izan dugu bi azukre-koskorrak disolbatzeko? Eta zenbat ur hotz? 
 
Ikus dezakegunez, ur hotz gehiago behar dugu beroa baino. Horrek esan nahi du uraren 
tenperatura zenbat eta handiagoa izan azukrea orduan eta errazago disolbatzen dela. 
Zergatik gertatzen da hori? Ura molekula izeneko partikula niminoez osatua dago. Ura 
berotzean, molekulak mugitu eta hedatu egiten dira, eta, horren ondorioz, oso erraza 
da azukrea partikulekin nahastea. Horregatik, ur berotan azukrea azkarrago disolbatzen 
da. 
 

Ur hotzetan, aldiz, uraren molekulak elkarrengandik oso “hurbil” daude, eta azukreari 
zailago jartzen diote haiekin nahasteko aukera. 0º C-tan dagoen ura da muga, hau da, 
izotza. Oso energia gutxi dauka, eta ez du azukre batere onartzen. 
Urak azukre gehiago disolbatu ezin dezakeenean, disoluzio hori ase dagoela esaten 
dugu. Une horretatik aurrera, erantsitako azukrea ez da disolbatuko. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Uretan disolbatzeko 
gaitasuna 
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3.- KALKULATU ZENBAT UR KONTSUMITZEN DUZUN. 
 

Pertsona batek bi litro ur edan behar ditu egunean bizirik irauteko. Eguneroko bizitzan, 
ordea, askoz ere litro gehiago erabiltzen ditugu. Baina, zenbat litro erabiltzen dugu 
astean? Jarduera honen bitartez, batez besteko kalkulua egingo dugu. 
 
Horretarako taula bat aurkeztuko dizugu, kalkulu hori egiteko baliagarria. Zazpi kopia 
behar ditugu, egun bakoitzeko bana, eta egunetik egunera bilduko ditugu ur-
kontsumoari buruzko datuak (ekintza bakoitzeko ur-kantitateak orientagarriak dira).  
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Ekintza Litroak Erabilera 
kopurua 

Guztira 

Komuneko tanga 9 litro 

Komuneko tanga 
ekonomizagailuarekin 

4 litro 

Dutxa 35 litro 

Bainua 110 litro 

Hortzak garbitzea 7 litro 

Eskuak garbitzea 6 litro 

Platerak garbitzea 50 litro 

Ontzi-garbigailua 12 litro 

Arropa-garbigailua 55 litro 

Edatea 2 litro 1 2 litro 

Guztira 
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Gure kalkulua amaitzeko, zazpi fitxak osatuta beharko ditugu, astegun bakoitzeko fitxa 
bana. Jarraian, guztizko litro kopurua biderkatuko dugu gure etxean bizi diren 
pertsonen kopuruaz, eta horrela etxebizitzako eta asteko guztizko kontsumoa lortuko 
dugu.  
 
Pertsona bakoitzak aste batean zenbat ur erabiltzen duen azter dezakegu, eta emaitzak 
ikasle guztien artean bildutako datuekin alderatu. 
 
Harritu zaituzte datuek? Horrelako ur kantitatea gastatzen zela uste zenuen? 
 
Uraren erabilerari buruz gogoeta egitera eta ur-kontsumoa murrizteko zer egin 
dezakegun hausnartzera eraman gaitzake horrek. 
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