
Edukacinė programa 
apie baterijas, jų 

medžiagų gavybą ir 
baterijų rūšiavimą. 

Parengė:

ZERO-WASTE KARTA



I Dalis
Kas yra baterija? Kam ji yra naudojama? Kokių skirtingų baterijų yra?

Interaktyvumas:
 

Klausimas:  
 “Kur dar gali būti  

naudojamos baterijos?” 
Paminėti pavyzdžiai 
pridedami prie jiems 
atitinkančių baterijų. 

1. PRIEMONĖ: Baterijų ir įrenginių, kurie naudoja jų energiją, 
piešiniai.

Iš ko sudaryta baterija? 

Interaktyvumas:  

Baterijos dalių piešinys-
dėlionė, sudarytas iš 

skirtingų dalių ir tos dalys 
paaiškinamos.   

2. PRIEMONĖ: Sluoksniuotas piešinys, kuris pasakoja 
apie mažos baterijos sandarą. Paaiškinama, kiekviena dalis 

pridedant po vieną skuoksnį.

Kaip teka energija baterijos pagalba?

Interaktyvumas:  
 

ŽAIDIMAS - 
 

elektros grandinė, kurio 
metu vaikai vienas kitam 

perduoda kamuoliukus tarsi 
jie būtų baterijoje esančios 

medžiagos.  

3. PRIEMONĖ: Piešiniai, kurie paaiškina, kaip veikia katodas, 
anodas ir elektrolitas tarp jų + žaidimas. 

Energijos tėkmė

Žaidimas

Baterijos viduje 
yra dvi medžiagos 
- ANODAS ir 
KATODAS. 

Anodas turi elek-
tronų (raudonų 
kamuoliukų), o 
katodas ne.

 Anodas vis 
bando tuos elek-
tronus atiduoti 
katodui, tačiau 
negali, nes juos 

skiria elektrolito tinklas ir elektronai atsimuša nuo 
tinklo ir grįžta pas  anodą.

Elektronai ir yra ta energija, kuri yra talpinama baterijoje ir 
ji visada teka ratu. Iš anodo pusės į katodo pusę. 

Prijungiant laidus, kurie tuos sugautus elektronus gali 
siųsti toliau link katodo, mes gauname energijos tėkmę. 

O jei to rato eigoje mes prijungiame 
kokį nors prietaisą arba elektros 

lemputę, taip ši energija tekėdama 
iš anodo iki katodo pasiekia juos ir 
jie pradeda veikti elektros pagalba.

Priemonės: 

1) atskiriamieji ženkleliai, anodams ( mėlynas 
“-”), katodams ( juodas “+”) ir elektrolitams 
(geltonas apskritimas),

2) barjeras tarp anodų ir katodų, gali buti tarp jų 
stovinčios kėdes arba tiesiog linija ant žemės,

3) 5 (ar daugiau) raudoni kamuoliukai atliekantys 
elektronų vaidmenį.

Eiga: 

1. Sudaromos trys grupelės vaikų. Pirmoji ir 
antroji grupelė po 5 vaikus, o likusi grupė - visi 
likę vaikai. 
2. Pirmoji 5 vaikų grupelė gauna anodo žen-
kliukus, antroji 5 vaikų grupelė gauna katodo 
ženkliukus, o trečioji elektrolitų ženkliukus. 
3. Pirmoji ir antroji grupelė atsistoja viena 
priešais kitą, kad jų rankos ištiesus susiliestų, 
tačiau tarp jų pastatomas barjeras.
4. Pirmoji grupelei duodami raudoni kamuoliu-

kai, kurie vaizduoja elektronus, antroji grupė 
turi juos iš jų gauti, o vienintelis galimas 
būdas kaip tai padaryti, tai tarpininkaujant 
elektrolitams - trečiajai grupelei. Iš elektrolitų 
sudaroma eilutė jungianti vieną anodą ir vieną 
katodą . 
5. Kamuoliukai perduodami iš pradžių lėtai 
po vieną iš vieno anodo į kitą ir tada iš vieno 
elektrolito į kitą, ir iš elektrolito katodui ir t.t. 
kol galiausiai visi kamuoliukai atsiduria pas 
katodus. 
6. Vienas iš elektrolitų yra išrenkamas būti 
elektros lempute ir tuo metu, kai raudonas 
kamuoliukas patenka į to vaiko rankas , tas 
vaikas turi iškelti rankas ir apsisukti aplink savo 
ašį, taip vaizduodamas, kad lemputė dega, ir 
perduoti kamuoliuką sekančiam elektrolitui. 
Ir taip kartojasi, kol visi kamuoliukai pasiekia 
katodus. 
7. Jei vaikų daug, galima visaip išraizgyti po 
kambarį “elektrolitų” grandinę. Vaidmenys 
keičiami kiekvieną kartą elektronams pasiekus 
visus katodus ir energijai nustojus “tekėti”. 



II Dalis
BATERIJOS KELIONĖ IKI MŪSŲ.

Kur išgaunamos medžiagos gaminti baterijai?  
 

4. PRIEMONĖ: Didelis žemėlapis pieštas ant medžiagos arba didelio formato 
popieriaus. Skirtingų spalvų apskritimai - skirtingų medžiagų gavybos vietoms 

pavaizduoti, arba galima naudoti spalvotą kreidą, jei žemėlapis yra padarytas ant 
medžiagos. 

Medžiagas vaizduojantys apskritimai uždedami ant šalių, kuriose išgaunamos 
medžiagos. Kadangi Europa pati neturi pakankamai išteklių baterijoms gaminti, šių 

medžiagų yra “skolinamasi” iš kitų šalių ir ši skola nėra pakankamai grąžinama. 

Interaktyvumas:
 

Didelis žemėlapis, kuriame 
skirtingomis spalvomis 

pažymime, kur  išgaunamos 
medžiagos reikalingos 

baterijų gamybai. 

Kokia baterijų kelionė nuo medžiagų kasyklų iki mūsų? 
 

PRIEMONĖ: Naudojamas tas pats žemėlapis pieštas ant medžiagos ar didelio 
formato popieriaus. Kreida brėžiamos medžiagų kelionės link gamintojų. O po to 

pagamintų baterijų kelionė iki mūsų. 

Interaktyvumas:
 

Dideliame žemėlapyje krei-
da brėžiame, kokiais keliais 

keliauja medžiagos iki tol, kol 
pasiekia mus.



III Dalis

Ką svarbu atsiminti apie baterijas, kurios nustoja veikti? 

TARŠA: 
 
- Jei neperdirbtos baterijos patenka į žemę ar į vandenį jos suke-
lia didelį taršos poveikį gamtai ir žmogui. 

- Baterijų negalima mesti į bendrąsias atliekas ir negalima jų ardy-
ti patiems, nes tai gali sukelti grėsmę gyvybei. 
 
- Išmestos su paprastomis šiūkšlėmis baterijos nesuyra ir lieka 
šiukšlėmis tūkstančius metų teršdamos mūsų aplinką. 

- Tačiau įmonės, kurios perdirba baterijas, gali atskirti pavienes 
medžiagas ir jos gali būti vėl panaudojamos.

Lietuvoje baterijos perdirbimui yra 
surenkamos prekybos centruose,   
elektros prekių parduotuvėse ir 
viešose įstaigose.

Dažnai šiose vietose yra pastatytos 
specialios dėžės, kuriose galima ati-
duoti perdirbimui ir kitus elektros 
prietaisus ir lemputes.  

Baterijų perdirbimas yra sunkus 
ir svarbus procesas, kurio metu 
medžiagos naudojamos baterijose, gali 
būti atkurtos ir panaudotos dar kartą.  

Perdirbant baterijas, medžiagos, apie 
kurias šnekėjome pirmoje pamokos 
dalyje, yra atskiriamos viena nuo kitos. 

Tai yra pavojingas procesas, dėl to 
tik specialios įmonės perdirbančios 
baterijas gali tai daryti. 

Tiksliai apskaičiuoti ir patikrinti šių 
medžiagų kiekiai sumaišomi su 
kitomis medžiagomis ir pvz. JAV, 
naudojami tręšti kukurūzų laukus.  
 
Tad baterijos, kad ir baigusios veik-
ti niekur nedingsta, neištirpsta ir 
neišnyksta, bet jei tinkamai jas rūši-
uosime ir nemaišysime jų su kitomis 
šiukšlėmis, jų gyvavimą gali prailgin-
ti kitokia forma. 

Po ilgo perdirbimo proceso, bateri-
jų dalys būna atskirtos į pavienes 
medžiagas. 

Plastikas, naudojamas baterijų 
apvalkalui yra panaudojamas dar 
kartą, taip pat ir plienas. Iš jo gali būti 
gaminami nauji baterijų įdėklai arba 
liejamos detalės reikalingos elektros 
prietaisams. Nuo kitų medžiagų at-
skirti cinko oksidas ir manganas gali 
būti naudojamas trąšoms. 

Baterijos, kaip jau dabar žinome, yra pagamintos iš įvairių medžiagų, kurios sukelia cheminę reakciją taip 
gamindamos energiją, tačiau ta cheminė reakcija baterijos viduje veikia tik tam tikrą laiką. 

Reakcijai pasibaigus, tai yra, kai katodas jau turi surinkęs visus anodo elektronus, baterija daugiau nebe-
gamina energijos. Šios baterijos laikomos nebeveikliomis.  

Būtina atsiminti, kad dėl šių cheminių medžiagų slypinčių baterijoje - baterijas privaloma rūšiuoti! Jei jas 
išmesime kartu su paprastomis šiukšlėmis, mes pakenksime gamtai ir jos tarpe žmonėms. 

RŪŠIAVIMAS: PERDIRBIMAS:

O KĄ DARO IŠ PERDIRBTŲ BATERIJŲ?



Parengė:

PRIEMONĖS 
 

Edukacinei programai 
apie baterijas, jų 

medžiagų gavybą ir 
baterijų rūšiavimą. 

ZERO-WASTE KARTA



TURINYS:

1.  PRIEMONĖ: Baterijų rūšys

2.  PRIEMONĖ : Baterijos dalys

3.  PRIEMONĖ: Energijos tekmė

4.  PRIEMONĖ: Baterijų medžiagos, jų  gavy-
bos vietos ir kelionė iki mūsų 

5.  PRIEMONĖ: Zinas - Baterijos: jų veikimas, 
gavyba ir rūšiavimas 



1. PRIEMONĖ

BATERIJŲ 
RŪŠYS









2. PRIEMONĖ

BATERIJOS 
DALYS



Instrukcija, kaip naudotis priemone

Patartina atsispausdinti dvi baterijos sudėties schemas. Pirmąją (A) schemą naudoti, kaip pagrindą, o antrąją (B), sukarpyti dalimis ir naudoti klijuojant lipnia guma 
prie pirmosios, aiškinant baterijos dalis. Apibūdinant išorinį baterijos sluoksnį galima naudoti tikras baterijas parodant plastikinę dalį su informacija ir metalines da-
lis, kurios veikia, kaip laidininkai. 

A B

Raudona spalva pažymėtas baterijos 
įdėklas, kuris sudarytas iš plastikinio 

apvalkalo ir plieninio įdėklo.

Plastikinis apvalkalas nurodo svarbią 
informaciją apie bateriją :  kiek energi-
jos telpa baterijoje, kokio stiprumo 
yra ši energija ir kuria kryptimi ji teka.   
 
Po plastikiniu apvalkalu mes randame 
plieninį įdėklą, kurio viduje yra uždar-
yti įvairūs chemikalai ir kurie yra tokie 
stiprūs, kad yra žalingi aplinkai ir yra 
nuodingi žmonėms, todėl niekada 

nevalia atidaryti šio apvalkalo. 

Rusva spalva, tai metalinės baterijos 
dalys padedančios energijai lengviau 

tekėti į prietaisus. 

Po to seka ANODO medžiaga, 
kuri yra sudaryta iš cinko miltelių ir 
želinės terpės, kuri neleidžia milte-
liams nusėsti bet kur ir laiko juos 
tolygiai paskirstytus tarsi dėklas. 

ANODAS turi “-” ženklą.

Tada viduje randame ploną at-
skiriamosios medžiagos sluoksnį, 
pavyzdžiui skaidulinį popierių, kuris 
veikia kaip barjeras kuris neleidžia 
ANODO ir KATODO medžiagoms 
susiliesti.  
 
Šis barjeras itin svarbus, jei norime, 
kad baterija veiktų ilgesnį laiką, nes 
medžiagoms tiesiogiai susilietus, 
cheminė reakcija greitai įvyktų ir en-
ergija greitai pasibaigtų, net neišė-
jus už baterijos ribų.  

Mikroskopinės - labai mažos, plika 
akimi nematomos skylutės šiame 
barjere, leidžia atomams, itin 
mažoms dalelės lėtai pereiti iš vien-
os terpės į kitą. 

Viduje šio plieninio dėklo yra special-
iai parinktos medžiagos, kurios suke-
lia chemines reakcijas, kurių metu 
gaminasi energija. 

Pirma dalis yra cheminių medžiagų 
- grafito ir mangano oksido- 
mišinys - jis sudaro KATODĄ.    
 
KATODAS turi “+” ženklą. 

Tada šis barjeras yra padengiamas 
ELEKTROLITU - kalio peroksido 
skysčiu, kuris dar labiau apsaugo ir 
sulėtina ANODO medžiagos ir KAT-
ODO medžiagos sąlyti. 







3. PRIEMONĖ

ENERGIJOS 
TĖKMĖ







4. PRIEMONĖ

BATERIJŲ 
MEDŽIAGOS, 
JŲ  GAVYBOS 

VIETOS IR 
KELIONĖ IKI 

MŪSŲ









5. PRIEMONĖ

ZINAS - 
BATERIJOS: 

JŲ VEIKIMAS, 
GAVYBA IR 

RŪŠIAVIMAS
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Elektronai ir yra ta energija, kuri yra talpinam
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juos ir jie pradeda veikti elektros pagalba.
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Iš ko sudaryta baterija?

Elektrolitas - kuris 
dar labiau apsaugo 
ir sulėtina ANODO 
medžiagos ir 
KATODO medžiagos 
sąlyti.  
 
Tai kalio peroksido 
skystis. Kalis 
išgaunamas Kanadoj, 
Rusijoje, Baltarusijoje, 
Kinijoje. 

KATODAS (žymimas 
+ ženklu) sudarytas 
iš grafito ir mangano 
oksido mišinio.  
 
Grafitas išgaunamas 
Kinijoje, Indijoje, 
Brazilijoje, Kanadoje. 

Manganas isgaunamas 
Pietų Afrikos 
Respublikoje, Kinijoje, 
Australijoje ir Gabone

Atskiriamasis 
barjeras, kuris 
leidžia medžiagoms 
plėstis ir trauktis.

Metalinė baterijos 
dalis padedanti 
energijai lengviau 
tekėti.

Plastikinis apvalkalas 
ir plieninis įdėklas, 
kuris sulaiko chemines 
medžiagas nuo įšorės ir 
neleidžia joms išbyrėti. 

Plonas atskiriamosios 
medžiagos sluoksnį, 
pavyzdžiui skaidulinį 
popierių, kuris 
veikia kaip barjeras 
kuris neleidžia 
ANODO ir KATODO 
medžiagoms susiliesti.  
 
Šis barjeras itin 
svarbus, jei norime, 
kad baterija veiktų 
ilgesnį laiką, nes 
medžiagoms tiesiogiai 
susilietus, cheminė 
reakcija greitai įvyktų 
ir energija greitai 
pasibaigtų, net 
neišėjus už baterijos 
ribų.  

Metalinė baterijos 
dalis padedanti 
energijai lengviau 
tekėti.

ANODO medžiaga, kuri yra sudaryta 
iš cinko miltelių ir želinės terpės, kuri 
neleidžia milteliams nusėsti bet kur ir laiko 
juos tolygiai paskirstytus tarsi dėklas.  
 
Cinkas išgaunamas Kinijoje, Peru, 
Australijoje, JAV. 

KAIP SULANKSTYTI ŠĮ 
LANKSTINUKĄ

įkirpti pažymėtoje 
vietoje


