
Kuidas töötavad patareid? 

Video annab lihtsustatud ülevaate patareide tööpõhimõttest ja õpetab lastele, kuidas ära tunda 

patareide pooluseid. Lisaks juhendatakse, kuidas vahetada koduste elektroonikaseadmete 

patareisid. 

 

Kattuvus õppekavaga: Elekter ja magnetism, elektri kasutamine ja säästmine. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas töötavad patareid?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Üksi. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

patareid (erinevaid, et näitlikustada) 2 (vastavalt seadmele) 

telekapult, seinakell või muu patareidel töötav 
kodune seadeldis 
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Kuidas katset läbi viia? 

● Vaatle erinevaid patareisid ja proovi ära arvata, kus pool on plusspoolus ja kus 

miinuspoolus. 

● Loe, mis on patarei peal kirjas. 

● Proovi vahetada mõnes koduses seadmes patareisid. 

 

Tähelepanu!  

Ühe patarei pluss- ja miinuspoolust ei tohi kunagi otse omavahel kokku ühendada (see tekitab 

lühise, mis teeb patarei kiiresti tühjaks ja võib põhjustada tulekahju). 

Kodused elektroonikaseadmed võivad olla õrnad, neid tuleb kasutada otstarbekalt, mitte teiste 

segamiseks või lollitamiseks. 

 

  



Katse tausta selgitus  

Patareid on seadmed, mis salvestavad endas elektrienergiat. Igal patareil on oma pinge, mis 

näitab justkui seda, kui tugevalt patarei endast elektrit välja tahab anda. Mida rohkem on volte 

(kõgem pinge), seda eredamalt saab lambi põlema või kiiremini mootori käima panna. Erineva 

kujuga patareid võivad olla erineva pingega. Seepärast ongi oluline kasutada seadmetes õiget 

patareid. Kui patarei on liiga madala pingega (vale või liiga tühi patarei), siis seadmed ei hakka 

tööle. Kui aga seadmele antakse liiga palju pinget (vale patarei või mitu patareid kokku 

ühendatud), siis võib see seadme katki teha (lambipirn põleb läbi või mootor kuumeneb üle ja 

läheb katki).  

Teine oluline osa patareide juures on see, kumba pidi nad vooluringi (iga elektriseadme sees on 

vooluring) ühendatud on. Patareide klemme (pooluseid) tähistatakse plussi ja miinusega. 

Samamoodi on tähistatud ka elektroonikaseadmete patareipesad, kus on oluline, et plussklemm 

ühendatakse pluss-kontaktiga kokku ja miinusklemm miinus-kontaktiga. Tavalise AA (või AAA) 

patarei puhul on plussklemm harilikult natuke väljaulatuv ning miinusklemmile vastav pesa on 

varustatud vedruga. 


