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DEFINIZIOEN ORRIA. LABORATEGIKO MATERIALA

Jarduera  hau  egiteko,  "Laborategiko  paseoa"  zereginaren  laborategiko  materialei  buruzko
fitxak edo txartelak hartuko ditugu kontuan.

JARRAIBIDEAK

1. Ikasgelako hormetan txartelak egongo dira jarrita. Horietako bakoitzean laborategiko
tresna bat dago.

2. Irakasleak definizioak dituen orri bat banatuko du.

3. Banaka,  orria  hartua,  txartel  guztiak  aztertu  behar  ditugu  eta  bakoitza  bere
definizioarekin lotu.

4. Amaitzen dugunean, taldean bilduko gara, koadernoa beste ikaskide batekin trukatuko
dugu, eta zuzendu egingo ditugu.

5. Taldean,  sailkatu  egingo  ditugu:  neurtzeko  tresnak,  edukiontziak,  beste  erabilera
batzuetarako.

MATERIAL ZK. DEFINIZIOA

Bolumenak neurtzeko balio duen ontzia. Giltza bat du irteerako likidoa
erregulatzeko.

Globo forma eta  giltza bat  duen  inbutua.  Nahasezinak  diren  likidoak
banatzeko erabiltzen da.

Beirazko ontzi bat da, non disoluzio bat gehitzean, solutua kristalizatzea
den helburua.

Beirazko ontzia, graduatutakoa, bolumenak neurtzeko balio duena. 10,
25, 50 eta 100 ml-koak daude.

Likidoak edo disoluzioak ontzi batetik bestera aldatzeko erabiltzen da,
baita  iragazteko  ere,  paper koniko edo tolestuko iragazki  bat  jartzen
bada.

Plastikozko ontziak, lasto itxurako mokoa dutenak. Disolbatzaileren bat
isurtzeko  (ura,  alkohola  …)  edo  beste  tresna  batzuk  garbitzeko
erabiltzen dira.

Beirazko  edukiontzia,  aho  aldean  estutzen  dena.  Disoluzioak
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prestatzeko eta bolumenak zehaztasun handiz neurtzeko erabiltzen da.

Beirazko ontzia da, non disoluzioak irabiatu eta berotu egin daitezkeen.
Bureta husteko erabiltzen den ontzia.

Bero dauden saio-tutuei eusteko erabiltzen dira.

Beirazko  hagaxka  mehe  eta  trinkoak,  disoluzio  edo  nahaste  baten
osagaiak irabiatzeko balio dutenak.

Laborategiko koilarak metalezkoak dira, laginak hartzeko balio dute eta
aurkako muturrean espatula bat izaten dute.

Beirazko  ontzi  estua,  bolumen  desberdinekoa.  Laginak  biltzeko  balio
dute eta tentegailu batean jartzen dira. 

Hiru hankako euskarria, berotzeko muntaketak egiteko aukera ematen
duena, batez ere sareta batekin batera.

Beirazko ontzia,  baso forma duena, laborategian sarri  erabiltzen dena
substantziak prestatzeko edo berotzeko eta likidoak pasatzeko.

Beirazko  objektu  desberdinei  (inbutuak,  buretak...)  eusteko  euskailu
doigarri  duten  matxardak;  muntaketa  landuagoak  egiteko  ere  balio
dute.

Tresna estu eta graduatuak, bolumenak zehaztasun handiz neurtzeko. 
Neurri  askotakoak  daude.  Muturrean  daukan  ponpa  txiki  baten  bide
xurgatzen da likidoa.

Beirazko  lamina  konkaboa,  solidoak  pisatzeko  eta  lehorgailu  edo
berogailu batean biltzeko eta sartzeko ontzi gisa erabiltzen dena.
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