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TUDNIVALÓK AZ ÖKO-KLUB  
FOGLALKOZÁSOKRÓL 

Felsőtagozatos általános iskolások. 

Javasolt életkor: 12-15 év

Sok helyen hallunk riasztó tényekről, globális felmelegedésről, savas esőkről, melyek megol-

dása valóban globális szintű összefogásokat igényel (pl.: káros ipari gázok, szennyvizek kibo-

csátása), és melyeket ráhagyunk a tudósokra, vezetőkre, nemzetközi szervezetekre, nonprofit 

szervezetekre.

Nekünk csak egyszerű dolgokban kell részt venni, ahhoz, hogy védjük a környezetet, mint pél-

dául a szelektív gyűjtésben. Amit bárki megtehet. Hiszen mindenki szép és zöld környezetet sze-

retne maga körül is. Ne legyintsünk erre érdektelenül, hogy ha más nem csinálja, akkor én sem, 

mert bár egy fecske nem csinál nyarat, de elhozza a változást.

Az Öko-Klub célja a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, az öko-tudatosság 

fejlesztése.

A foglalkozás sorozat az élményszintű, interaktív tanulás útján kelti fel az érdeklődést a környe-

zetvédelem, természetvédelem iránt, és teszi érzékennyé és elkötelezetté a diákokat az épített 

és természetes környezet védelme iránt.

Az öko-klub célja a diákok aktív bevonása a környezetvédelmi tevékenységekbe. A műhely-

foglalkozások célja a globális problémák iránti érzékenyítés és környezettudatos szemléletmód 

erősítése. A foglalkozásokon a gyerekek - lehetőség szerint a szülők bevonásával - változatos, 

aktív tevékenységeken keresztül jutnak közelebb a környezettudatos szemléletmódhoz.

A tanácsadás célcsoportja

Célok és Ars poetica

Környezetvédelem

Forrás: http://www.ecopur.hu/
kornyezetvedelem.html
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• helyszín: tréningterem, osztályterem, stb. - ahol a csoportmunka és a prezentáció technikai 

feltételei adottak, internet,

• óraszám: 5 alkalom: 2 óra,

• javasolt létszám: 10 - 20 fő,

• tréninggyakorlatok,

• irányított beszélgetés, témafeldolgozás,

• szituációs játékok,

• páros munka, 

• kiscsoportos munka,

• kérdőívek, kvízek- kitöltése, értékelése,

• interaktív előadás (flipchart és/vagy ppt prezentációk),

• kis- és nagycsoportos megbeszélések, reflexiós kör,

• multimédiás elemek, filmek elemzése

Az Öko-Klub foglalkozás tematikus csoport foglalkozás keretében heti rendszerességgel kerül 

megtartásra.

Az Öko-Klubban a csoportvezető által interaktív és irányított beszélgetés és témafeldolgozás 

útján a megszerzett ismeretek élményszintű feldolgozása zajlik.

Általános feltételek

Alkalmazott módszertan

Hogyan zajlik egy foglalkozás?

Környezetvédelem alapelvei

Forrás: http://docplayer.
hu/3029239-Kornyezetvedel-
mi-alapismeretek-kornyezet-
vedelem-fogalma-kialakula-
sa-es-tortenete-rausch-pe-
ter-kemia-kornyezettan-tanar.
html
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A környezetvédelem témakörét a hetvenes évek óta sokféleképpen feldolgozták. A módszertan 

könnyen hozzáférhető, főleg az interneten is olvasható szakmai anyagokra támaszkodik. Az ol-

vasmányos, közérthető szakirodalom, és a témával foglalkozó ismeretterjesztő és szépirodalom, 

a filmalkotások, dokumentumfilmek mind helyet kaptak a diákokkal folyó munkában.

1. Ismerkedés, bemutatkozás, a környezetvédelem elméleti háttere

A környezetvédelemről dióhéjban, környezetszennyezés, fenntartható fejlődés, szelektív 

hulladékgyűjtés, öko-lábnyom.

2. ●Téma a Víz

Vizes-zenék, víz-kvíz, vízvédelem, vízszennyezés, vízenergia, vízgazdálkodás, víztisztító ké-

szítése, túlélés - vízszerzés a természetben.

3. Téma a Levegő

Levegőszennyezés, üvegházhatás, ózonlyuk, üvegházhatás-kísérlet.

4. Téma a Föld

Természeti értékeink, földszennyezés, talajvédelem, permakultúra.

5. ●Mit tehetünk? – környezetvédelmi tippek a mindennapokra 

Megújuló energiák, környezetvédő szervezetek, öko-falvak, háztartási öko tippek, mit tehe-

tünk mi? kreatív újrahasznosítás.

TEMATIKA
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1. ISMERKEDÉS, BEMUTATKOZÁS,  
A KÖRNYEZETVÉDELEM ELMÉLETI 
HÁTTERE

IDŐTARTAM 
(PERC) FELADAT FELADATLEÍRÁS  

RÉSZLETESEBBEN

5 p
Bemutatkozás 

Keretek

Csoportvezető elmondja, hogy ő ki, honnan 

jött és ismerteti a Klub célját 

Mikor, hol, mit, hogyan csinálunk

5 p Ismerkedés

Bemutatkoznak a résztvevők, kinek mi a 

kedvenc ennivalója - ebben a csoportveze-

tő is részt vesz.

Labdadobálós játék formájában

15 p Hangulatteremtés Wanted játék

10 p Előkészítés
Szedjünk össze minél több fogalmat! Mi jut 

eszedbe erről?

25 p Ismeretátadás

Környezetvédelemről dióhéjban. Mi a kör-

nyezetvédelem? Miért fontos? Mi az a kör-

nyezetszennyezés? Mi a fenntartható fejlő-

dés?

5 p Csoportbontás 3-4 csoportot alkotunk a résztvevőkből

30 p

Csoportmunka  

-Aktív munka -  

szelektív hulladékból 

is- plakát készítése

Szelektív hulladékgyűjtés, plakát készítése

15 p Öko-lábnyom- teszt Egyéni munka, csoportos megbeszélés

10 p Foglalkozás zárása

A tanultak összegzése és a következő fog-

lalkozás előkészítése. A résztvevők véle-

mény nyilvánítása a foglalkozásról.
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• ●Bemutatkozás:

Csoportvezető bemutatkozik, elmondja, hogy milyen program keretében valósul meg a klub és 

ismerteti a klub célját.

Klub célja: Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése, 

játékos, megélhető formában.

Az öko-tudatosságra nevelés a legalább olyan fontos, mint a vállalatok környezetre gyakorolt 

hatásának vizsgálata. A gyermekek a Föld további sorsának, s így a jövőnk meghatározói, ezért 

fontos, hogy megismerjék a fenntartható fejlődést, az épített és természeti környezetvédelmet. 

Fontos hangsúlyozni, hogy ők is tevékenyen részt vehetnek az öko-lábnyomuk csökkentésében.

• ●Keretek:

Mikor, hol, mit, hogyan csinálunk - a klubra vonatkozó javasolt viselkedési szabályok, amiket kö-

zösen alkotnak meg:

1. Mindenkit meghallgatunk, egymás szavába nem vágva! Mindenkinek a véleménye, élménye 

számít!

2. Időket betartjuk! Pontosan kezdünk és végzünk!

3. Telefonokat kikapcsoljuk, eltesszük!

4. Enni, inni lehet úgy, hogy másokat ne zavarjunk!

5. Mindenki részt vesz a munkában, aki jelen van az benne van!

6. Mindenkinek van passzolási lehetősége!

7. Annyit kap belőle, amennyit beletesz.

Megkérdezzük, hogy van-e még valami olyan fontos dolog, amit ők szeretnének, hogy benne 

legyen a klub tematikájában! A csoport közösen dönt erről.

A csoportvezető elmondja a foglalkozás-sorozat célját, megbeszéli a csoporttal az elvárások 

tükrében, mik a reális, elérhető célok. 

A csoportvezető ismerteti a foglalkozások felépítését, ízelítőt ad, kedvet és kíváncsiságot éb-

reszt a közös munka iránt. Ismerteti az egyes foglalkozások témáit.

A csoportvezető ismerteti, hogy a foglalkozások 120 percesek lesznek - milyen gyakorisággal 

tartják ezeket, hol lesznek. 

Szerencsés lenne, ha a foglalkozások között is elérhető lenne a diákok számára a foglalkozásve-

zető - ha felmerülnek közben kérdések arra tud válaszolni, stb. 

A feladatok leírása
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• ●Ismerkedés: 

Bemutatkoznak a résztvevők: a csoportvezető megkéri, hogy mindenki mondja azt a nevét, 

ahogy a foglalkozásokon a többiek szólítsák és mindenki elmondja, hogy mi a kedvenc enni-

valója, úgy, hogy mindig ismételjük meg az előttünk elhangzott neveket (esetleg az ételeket is), 

így izgalmasabbá válik a bemutatkozás, és mindenki jobban figyel.  - ebben a csoportvezető is 

részt vesz. 

Labdadobálós:

A feladat célja: feszültségoldás, ismerkedés, önbizalom erősítés

Menete: A labdát körbe dobjuk. Akihez kerül a labda, bemutatkozik, és mond valamit, amiben te-

hetségesnek érzi magát. Nem könnyű feladat, rögtön az elején pozitívumot megfogalmazni ma-

gunkról. Megadja az alaphangulatot: a pozitívumokra fókuszálunk, a meglévő dolgokra építünk. 

• Hangulatteremtés: WANTED

A feladat célja: egymás jobb megismerése, kapcsolatba lépni, kezdeményezni a másikkal, csa-

patépítés, közösség alakítás. Mozgásos feladat, jó ébresztő. 

Menete: A csoportvezető megkéri a csoporttagokat, hogy a Résztvevői munkafüzet 5. oldalán a 

WANTED – Kerestetik feladathoz lapozzanak, s vegyenek magukhoz tollat, vagy ceruzát.

Ismerteti a feladatot: 

„Keresned kell a csoportban olyan tagokat, akikre igaz, a papíron lévő állítás. Ha megtaláltad, 

írasd alá vele a papírt, hogy igazolja, őrá valóban igaz.”

A feladat nagy kavalkádot szokott eredményezni. A leggyorsabbat megtapsoljuk. Utána megbe-

széljük, volt-e érdekes felfedezés.
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Wanted- kerestetik

TALÁLJ VALAKIT A CSOPORTBAN, … NÉV / ALÁÍRÁS

… aki ült már elektromos autóban

… aki gyűjtött már újságpapírt

… aki fejt már kecskét

… aki tudja mi az a GREENPEACE

… aki látta a Walle c. filmet

… aki tudja mi az a komposzt

… aki tudja mi az az ózonlyuk

… aki látott már szélkereket

… aki evett már bio ételt

… aki vegetáriánus

… akinek van biciklije

… aki szelektíven gyűjti a szemetet

… aki ültetett már fát

… aki rendszeresen kirándul
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• ●Előkészítés: 

A csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el és írjuk össze közösen-a flip-

chart táblára, egy középre helyezett csomagoló papírra, hogy mi jut eszükbe arról a szóról, hogy 

KÖRNYEZETVÉDELEM?

Minden fontos, ami csak eszükbe juthat, - a csoportvezető mindent felír, amit a csoport tagjai 

mondanak. A csoportvezető törekedjen arra, hogy az alábbi fogalmak elhangozzanak, ha még-

sem, akkor vezesse rá a diákokat:

• ●környezetszennyezés,

• ●szelektív hulladékgyűjtés,

• ●fenntarthatóság,

• ●megújuló energia- vagy ezek bármelyike (szélenergia, vízenergia, napenergia, földhő, bio-

gáz)

• levegő-, talaj-, vízszennyezés, vagy levegő-, talaj-, vízvédelem, stb.

• ●természetvédelem

Amikor már kifogytak az ötletekből, akkor közösen próbáljuk megfogalmazni, hogy mit jelenthet 

a szó: környezetvédelem.

●Ismeretátadás:

Környezetvédelemről dióhéjban, Mi az? Miért fontos? Mi az a környezetszennyezés? Mi a fenn-

tartható fejlődés? Mit értünk szelektív hulladékgyűjtésen? Mit jelent az öko-lábnyom.

A csoportvezető a javasolt képek, filmek, plakátok segítségével a következő sorrendben és mó-

don ismerteti a témát: kb. 20 percben.

Környezetvédelem: 

A környezetvédelem egy olyan emberi tevékenység, amely egyfelől egy mozgalom, ideoló-

gia, világhoz való hozzáállás, ami központjában a természeti és épített környezet védelme áll. 

A környezetvédelem másrészről egy olyan felelős emberi tevékenység, ami képes tenni is 

azért, hogy a Föld mindannyiunk számára élhető legyen és az is maradjon. Például figyel az 

épített és természeti értékeinkre, igyekszik a környezeti károkat – amit az ember okozott – 

megelőzni, mérsékelni.

ELMÉLET



12

Több felosztás is lehetséges, s a tudomány is külön-külön foglalkozik vele.

Az egyik lehetséges felosztás, amely szerint a foglalkozások épülnek. 

• ●Víz

• ●Levegő

• ●Föld, azaz a Talaj

• ●Természeti- és épített környezet

• ●Élővilág

A környezetvédelem lexikonban olvasható megfogalmazása így szól:

„Olyan céltudatos, szervezett, intézményesített emberi (társadalmi*) tevékenység, amelynek célja 

az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből származó káros következmények 

kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának ér-

dekében” 

(Láng István: Környezet- és Természetvédelmi Lexikon, Akadémiai Kiadó, 2002)

*Itt a társadalmi kifejezés azt jelenti, hogy a környezetvédelem csak együtt, összefogással - em-

berek, gyárak, államok, nemzetközi szervezetek stb. együttműködésével lehet eredményes.

A környezetvédelem fogalma:

A környezetvédelem egy olyan emberi tevékenység ami a körülöttünk lévő világ – közelebbi  

és távolabbi (végső soron a Föld) épített és természeti értékeinek tiszteletén, megóvásán 

alapul. Ebbe beletartozik a másik ember tisztelete, az élővilág (növények és állatok) tisz-

telete, életterének védelme is, ugyanúgy, mint mind az a tevékenység, ami a meglévő kör-

nyezeti károkat enyhíti, és a többit megelőzi, technikai újítás, gondolkodás, ami ezt a tevé-

kenységet segíti, ami ember és környezete között egyensúlyt hoz létre, tart fennt.  

(forrás: http://etananyag.ttk.elte.hu/FiLeS/downloads/EJ-A_kornyezetvedelem_alapjai_

OK.pdf  22. oldal)

ELMÉLET

A környezetvédelem egy-egy egység védelmét, további pusztulását, helyreállítását, meg-

óvását is jelenti, de jelenti az összes egység ugyanezen védelmét, további pusztulását, 

helyreállítását, megóvását is elsősorban az ember okozta károk, az emberi tevékenység 

(bányászati, ipari, mezőgazdasági) miatt. 

(Forrás: http://kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/9_0504_tartalomelem_002_munka-

anyag_091231.pdf)

ELMÉLET
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A fenntartható fejlődés fogalma nem azonos a környezet védelmével, mert míg a környezetvé-

delem a környezeti károk megelőzését, mérséklését jelenti a hogyan? kérdéskörére koncentrál,

addig a fenntartható fejlődés a környezeti és társadalmi és gazdasági fejlődésre és fenntart-

hatóságra fókuszál a mit? és a miért? kérdéskörével foglalkozik. A fenntartható fejlődés három 

alappilléren nyugszik: a szociális, a gazdasági és a környezeti pilléreken. Az alábbi ábra jól szem-

lélteti ezt:

Tehát a fenntartható fejlődés egyfajta szociális jobblétet, igazságosabb elosztást jelent, az öko-

szisztéma fenntartásával és a gazdasági fejlődéssel együtt. 

A fenntartható fejlődés fogalma, célkitűzése 

“A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat (földeké, váro-

soké, termelési folyamatoké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, 

hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket”  

(ENSZ 1987-es Brundtland-jelentés)

másképpen 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: 

„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a 

természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.”  

(Átmenet a fenntarthatóság felé; Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata, Tokió, 2000).

ELMÉLET

Fenntartható fejlődés

Forrás: Nojhan, fordító: Elkágyé - Susta-
inable development.svg, CC BY-SA 3.0, 
alapján
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Az ENSZ Millennium Project keretében 17 globális kihívást azonosítottak, melyek egymással ösz-

szefüggő komplex problémák. Az emberiség jövőjét attól teszik függővé, milyen megoldásokat, 

válaszokat sikerül találni ezekre a kérdésekre.

Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását egy hektár-

ban kifejezett mutatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni.

“Ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvite-

lünkhöz szükséges javakat (élelem, energia, lakhatás stb...). Az átlagos egy főre eső ökológiai 

lábnyom 2,2 hektár, 2,5-szer nagyobb, mint 1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 11,3 mil-

liárd hektár biológiailag aktív föld- és tengerfelület van és 6,1 milliárd ember, akkor kiszámítható, 

hogy valójában minden emberre csak 1,8 hektár jut.”

(forrás: http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php)

Fenntartható fejlődési célok 
Forrás: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-develop-
ment-goals/

“Az ökológiai lábnyom fogalma:

Egy olyan mutatószám, ami azt fejezi ki, hogy a társadalomnak a jelenlegi technikai fejlett-

ségünk mellett az életvitelünkhöz milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga 

fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez.”

(Forrás: Környezettan szakmódszertan környezettan szakos tanárjelöltek részére, Szerkesz-

tette: Schróth Ágnes, Írták: Chikán Éva, Fernengel András, Fodor Erika, Kéri András, Schróth 

Ágnes, Szászné Heszlényi Judit, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium vezetőtanárai,  

2015, 126. oldal)

ELMÉLET
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Kiszámítható nemzetekre, országokra, de vállalatokra, vagy egyes emberekre is. 

Az alábbi képen néhány ország öko-lábnyomát láthatjuk:

ORSZÁG NEVE LAKOSSÁG ÖKO -LÁBNYOM 
Hektár/fő

VILÁG (ami egy ember rendelkezésére áll) 6 m. 225 millió 2,2

Egyesült Államok 291 millió 9,7

Ausztrália 19,5 millió 7

Nagy Britannia 59,3 millió 5,6

Japán 127,5 millió 4,3

Franciaország 58,4 millió 4,1

Magyarország 9,9 millió 3,7

Dél-Afrikai Köztársaság 43,3 millió 3,2

Brazília 176,3 millió 2,1

Kína 1m. 302 millió 1,6

India 1m. 49,5 millió 0,7

Ökológiai lábnyom- országonkénti fogyasztás  
http://www.kothalo.hu/labnyom/?ertekeles=265&id=187847
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„A szelektív hulladékgyűjtés csak egy eszköz a tiszta környezet elérése érdekében, nem pedig 

maga a cél!”

A hulladékok csoportosítása 

A hulladékokat a fajtájuk szerint a következő módon csoportosítjuk:

• papírhulladék

• fémek

• színesfémek

• szárazelemek

• üveg

• műanyagok

• vegyi anyagok

Szelektív hulladékgyűjtés- újrahasznosítás:

A csoportvezető megkéri a csoporttagokat, hogy a munkafüzetükben a szelektív hulla-

dék-párosító gyakorlatot egyénileg oldják meg, majd tovább lapozva közösen átbeszéljük 

a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember- 

a-termeszetben-4-osztaly/az-elettelen-termeszet-alapismeretei/szelektiv-hulladekgyuj-

tes-ujrahasznositas

GYAKORLAT

Szelektív hulladékgyűjtés

Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/
termeszettudomanyok/termeszetisme-
ret/ember-a-termeszetben-4-osztaly/
az-elettelen-termeszet-alapismeretei/
szelektiv-hulladekgyujtes-ujrahasznositas
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A hulladékhasznosítás alapja a szelektív hulladékgyűjtés. Mit 

jelent ez? Azt, hogy a hulladék fajtákat külön-külön gyűjtjük. 

Szétválogatónak is szokták mondani. A szelektív hulladékgyűj-

tés során külön tárolóba rakjuk a papírhulladékot, a fémeket, 

a színesfémeket, a szárazelemeket, az üveget, a műanyago-

kat és a vegyi anyagokat. Így tudjuk mindegyiket oda szállítani, 

ahol megfelelően újrahasznosíthatók.

Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/

hulladekhierarchia/ujrafeldolgozas/

• ●Csoportbontás:

A résztvevőkből 3-4 fős csoportokat alkotunk. Pl. a csoportve-

zető körbejár és mond néhány fogalmat egymás után: 

Víz, levegő, föld, nap, tűz, stb. Minden csoport megtartja a 

nevét, és minden csoport kialakítja a helyét, ahol a követke-

zőkben dolgozni fog pl. összetolt padok, amit körbe állhatnak, 

stb. A csoportvezető minden csoportnak összekészít előre egy 

csomagot, amiben kreatív eszközök vannak és a szelektív hul-

ladék.

• ●Kiscsoportos munka:

A résztvevők kiscsoportban plakátot készítenek

Aktív munka – szelektív hulladék felhasználásával is lehet – 

plakát készítése a szelektív hulladékgyűjtésről, ill. a foglalko-

záson elhangzottakból bármiről.

Az elkészült plakátokat utána bemutatják egymásnak – ha nem 

lett kész tovább is folytathatják később – a teremben kirakják.

• ●Öko-lábnyom teszt

Minden résztvevő kitölti a tesztet, ami online változatban rög-

tön kiszámolja az öko-lábnyomát. Utána csoportban megbe-

széljük az eredményeket.

Itt található: http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php

A hulladékkezelés sorrendje 
http://kornyezetbarat.hul-
ladekboltermek.hu/hul-
ladek/hulladekhierarchia/
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A foglalkozás vezető megkéri a csoporttagokat, hogy a résztvevői munkafüzetben lévő öko-láb-

nyom teszteket nézzék meg kiscsoportban, és találják ki, hogy, aki a tesztet kitöltötte, az vajon 

hogyan és hol élhet? Majd töltsék ki a saját tesztjüket is a füzetbe. Amennyiben a foglalkozáson 

van internet kapcsolat úgy egy önként jelentkezővel közösen kitölthetik a tesztet.

Egy jó számítási módszer: 

Forrás: https://bocs.eu

Saját ökolábnyom kiszámítása

1. Válaszd ki a 3 lakhely tábla közül a lakóhelyednek, s a 4 autó tábla közül a kocsidnak/moto-

rodnak (ha autózol/ motorozol) megfelelőt.

2. Válaszd ki a lakhely, autó, táplálkozás, szemetelés, tömegközlekedés és repülés táblákból 

életviteled értékeit.

3. A 6 érték összege az ökolábnyomod globális hektárban.

Mekkora házban /lakásban laktok? 
Forrás: https://bocs.eu/

Hetente hány km-t utazol?  
Forrás: https://bocs.eu/
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ÖKO-lábnyom teszt:

TESZT

Étkezési szokások  
Forrás: https://bocs.eu/

Mennyi szemetet termelsz?  
Forrás: https://bocs.eu/

Az Ön teljes ökológiai lábnyoma: hektár

Teljes táplálkozás lábnyom: hektár

Lakáskörülmények lábnyom: hektár

  Tömegközlekedés lábnyom: hektár

  Közlekedés autóval lábnyom: hektár

  Légi közlekedés hektár

Közlekedés lábnyom összesen: hektár

Szemetelés lábnyom: hektár

1) Milyen gyakran eszik Ön húsételeket 

(marha, sertés, csirke, hal, tojás és tejter-

mékek)? Ha egyik kategória sem fedi le 

pontosan a válaszát, akkor hozzávetőlege-

sen becsülje meg.

• soha

• ritkán (majdnem vegetáriánus)

• alkalmanként

• gyakran            

• nagyon gyakran

• szinte mindig (majdnem mindegyik étke-

zésben fogyaszt húst, tojást vagy tejter-

méket)

2) Az Ön által fogyasztott élelmiszerek 

mekkora része nem helyben termett (300 

km-nél messzebbről származik)?

• Csomagolt és távolabbról származó élel-

miszereket vásárolok

• Kb. a háromnegyede nem helyben ter-

mett

• Kb. a fele nem helyben termett

• Kb. a negyede nem helyben termett

• A legtöbb általam fogyasztott élelmiszer 

nem feldolgozott, nem csomagolt és 

helyben terem

A - TÁPLÁLKOZÁS
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3) Hány személy lakik az Ön háztartásá-

ban? Ebből kiszámítható, hogy Ön milyen 

arányú hatást gyakorol a háztartására

• 1 személy

• 2 személy

• 3 személy

• 4 személy

• 5 személy

• 6 személy

• 7 vagy több személy

4) Hány négyzetméteres lakásban/házban 

lakik Ön?

• 232 m2 vagy annál nagyobb

• 177-231 m2

• 140-176 m2

• 93-139 m2

• 26-92 m2

• 19-45 m2

• 18 m2 alatt (kb. egy hálószoba)

5) Melyik meghatározás illik legjobban az 

Ön lakóhelyére?

• egyedülálló ház

• több emeletes lakóház vagy pavilon

• „zöld” lakóhely (ahol környezetbarát, 

energiatakarékos szempontok dominál-

tak a tervezéskor)

6) Használ Ön energiatároló eszközöket és 

hatásfok mérőket a lakóhelyén?

• nem

• igen

B - LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

7) Ön átlagosan egy hét alatt mekkora távolságot tesz meg tömegközlekedéssel?

• 322 km vagy annál több

• 121-321 km

• 40-120 km

• 1-39 km

• 0 km

C -TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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8) Átlagosan Ön mekkora távolságot tesz 

meg egy hét alatt autóval (akár sofőrként, 

akár utasként)?

• 644 km vagy annál több

• 483-643 km

• 322-482 km

• 161-321 km

• 10-160 km

• 0-9 km

9) Átlagosan hány liter üzemanyagot fo-

gyaszt az Ön autója 100 km-en?

• 4,7 l alatt

• 4,8-6,7 l

• 6,8-9,4 l

• 9,5-15.7 l

• 15,8 l felett

• nem járok autóval

10) Milyen gyakran utazik Önnel valaki?

• szinte sohasem

• alkalmanként (kb. 25%)

• gyakran (50%)

• nagyon gyakran (75%)

• szinte mindig

• nem járok autóval

D - KÖZLEKEDÉS AUTÓVAL

11) Átlagosan Ön hány órát utazik repülővel évente?

• 100 órát

• 25 órát

• 10 órát

• 3 órát

• nem utazom repülővel

E – LÉGIKÖZLEKEDÉS

12) A többi emberhez képest Ön mennyi szemetet termel?

• sokkal kevesebbet

• kb. ugyanannyit

• sokkal többet

Forrás: http://www.glia.hu/okolabnyom/

F - SZEMETELÉS
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• ●Foglalkozás zárása:

Csoportvezető pár mondatban összefoglalja, hogy melyek a legfontosabb ismeretek, amelyek a

foglalkozáson elhangzottak, mit csináltak, s ha van még kérdés akkor válaszol rájuk.

 

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy a függelékben található “Visszajelzés a foglalko-

zásról” elnevezésű kérdőívet névtelenül töltsék ki.

A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett,  mi az, ami megragadott?

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

Amennyiben ugyanazok a résztvevők lesznek a következő foglalkozáson is, akkor a következő 

foglalkozás előkészítése. Ha kedvük van, a kiscsoportok, akik együtt dolgoztak, a következő al-

kalomra, - amikor a víz lesz a téma, - gyűjtsenek minél több adatot, tényt, képet, a vízről. 

Pl. egy folyóról, óceánokról, vízszennyezésről, víz védelemről. Ehhez kérhetik a foglalkozásveze-

tő segítségét.

Búcsú:

Milyen színű most a hangulata? Mindenki mondjon egy színt, ami kifejezi jelenlegi érzéseit.

Eszközszükségletek: 

• számítógép, laptop, projektor, 

• filctollak, 

• színes ceruzák, 

• festékek, ecsetek

• ragasztó,

• flipchart tábla és papír, vagy csomagoló papír,

• labda,

• szelektív hulladékból „alapanyagok”,

• nylon zacskó, 

• fém dobozok- (sörös, kólás, stb.), 

• üres, kimosott gyümölcsös és tejes dobozok, 

• pet palackok, kupakok.
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2. TÉMA A VÍZ

IDŐTARTAM 
(PERC) FELADAT FELADATLEÍRÁS  

RÉSZLETESEBBEN

5 p Hangulatteremtés
Az érkező csoportot a vezető Handel: Vízi 

zenéjével várja.

10 p
Bemelegítés,  

ráhangolódás

Az előző foglalkozás rövid áttekintése.  

A téma ismertetése.

10 p Előkészítés A víz körforgása

10 p Fénykép játék

Fénykép játék:

Képzeld el, hogy most tiszta vizű hegyi pa-

tak vagy, aztán nagy folyam, mint a Duna, 

aztán szennyezett óceán 

10 p Teszt Víz-kvíz

40 p
Ismeretátadás, téma 

feldolgozása
Filmvetítés: Víz körforgása

30 p Víztisztító készítése Csoportmunka

5 p Foglalkozás lezárása
Összefoglalás 

Feedback
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• ●Hangulatteremtés:

Az érkező csoportot a vezető Handel: Vízi zenéjével várja- amíg mindenki megérkezik ezt hall-

gatják- majd a csoportvezető megkérdezi, ki ismeri a művet? 

“A Vízizene Georg Friedrich Händel műve, három szvitből áll. 1717-ben adták elő, mikor I. György 

brit uralkodó ünnepséget rendezett a Temzén, és 50 zenész adta elő, akik hajóval csatlakoztak a 

királyhoz. A királynak állítólag annyira tetszett, hogy még háromszor eljátszatta velük az út során.”

Forrás: http://www.dehir.hu/kultura/karacsonyi-koncertet-ad-csutortok-este-a-kodaly-filharmo-

nia-a-kolcseyben/2015/12/16/

Lehet más zenét is választani, ötletek itt:

Vizes zene ötletek

A tengerek, az óceánok, a folyók gyakran megihlették a komponistákat. Hol életadó, megtisztító 

a négy elem egyike, a víz, hol veszélyes, viharos és kiszámíthatatlan. 

Legtöbbször viszont fenséges, alázatot és tiszteletet parancsoló.

• ●A Vízizene (Händel), 

• ●Kék Duna-keringő (ifj. Johann Strauss), 

• ●Moldva Smetanától, 

• ●Négy tengeri közjáték Britten operájából, 

• ●Peter Grimesból A Villa d’Este szökőkútjai (Liszt),

• ●Akvárium Az állatok farsangjából (Saint-Saëns), 

• ●A Rajna kincse előjátéka (Wagner),

• ●Debussy – A tenger,

• ●Tan Dun - Water Passion,

• ●Muszorgszkij - Hajnal a Moszkva folyó felett,

• ●Ravel – Egy bárka az óceánon,

• ●Mendelssohn - Hebridák (nyitány).

Forrás: https://fidelio.hu/klasszikus/5-vizes-zene-hogy-megussza-szarazon-6487.html

Feladatok leírása részletesen
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• Bemelegítés, ráhangolódás: 

A mai téma a VÍZ.

A csoportvezető megkéri a résztvevő diákokat, hogy az előző foglalkozáson kiscsoportban ké-

szült plakátokat nézzék át- és ha van az előző foglalkozásról ismét résztvevő akkor az ő segítsé-

gével röviden foglalja össze az előző foglalkozás lényegét.

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy mindenki vegye elő a foglalkozás füzetét – egy 

tollat, majd a következő instrukciót adja: 

Most fogalmakat mondok, mindenki írja fel a füzetébe azt a három dolgot, ami legelőször az 

eszébe jut erről! Minden cenzúrázás nélkül, ami legelőször eszedbe jut erről, akár a szemeteket 

is lecsukhatjátok…

A zene a háttérben még szólhat.

A vezető ezeket a szavakat mondja, lassan, mindig egy-egy percet várva a szavak között:

• Víz

• Vízszennyezés

• Óceán

• ●Előkészítés:

Az előző foglalkozásnál, aki vállalt valamilyen „vizes-témát” az bemutathatja a többieknek, meg-

nézzük, meghallgatjuk. Átbeszéljük.

Átbeszéljük. Közösen lerajzoljuk a Víz körforgását!

Hol alakult ki az élet először a Földön? Mi történik, ha süti a Nap? Hogyan keletkeznek a felhők? 

Mi lesz az esővel, hová folyik? 

Film megtekintése: a víz körforgásáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=T3WcCO1MXgc&ab_channel=-

V%C3%ADzv%C3%A1laszt%C3%B3

FILM
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A víz körforgása a természetben

Környezetünk egyik legfontosabb eleme a víz. Az élet is a vízben alakult ki legelőször, az élőlé-

nyek számára továbbra is nélkülözhetetlen elem, hiszen alapvető létfeltételeiket adja.

Föld nagyobbik részét – 70,8 % - víz borítja.

A Nap hatására a vizek, óceánok, tengerek, folyók, stb. párolognak, de az élőlények is életműkö-

déseik során vizet párologtatnak el.

A vízgőz a légkörbe kerülve magasabb rétegekben felhőket hoz létre, amelyből azután eső 

esik. Így ismét visszakerül egy része a tengerekbe, óceánokba, más része a szárazföldre hullik.  

A szárazföld belsejében a felszín alatti vízfolyások alakulnak ki, melyek a folyókba, tengerekbe 

ömlenek.

Forrás: http://zoldnap.blogspot.com/2014/01/a-viz-korforgasa-termeszetben.html

• Fénykép játék: 

Dramatikus játék – mozgásos játék: a csoporttagoknak a következő instrukciót adja a csoport-

vezető: Mindenki álljon fel, és sétálgassunk a térben – majd, amikor tapsolok fényképpé fogtok 

merevedni – de nem akármilyen képpé, hanem az általam megadott helyzethez igazodva. 

Instrukció: képzeld el, hogy a képen mi lennél és olyan pozitúrában állj meg!

• ●képzeld el, hogy most egy erdőben vagy egy tiszta vízű hegyi pataknál,

• ●aztán nagy folyam, mint a Duna mellett vagy, 

• ●aztán szennyezett óceán közepén.

A víz körforgása

Forrás:  
https://www.tankonyvtar.
hu/hu/tartalom/tamo-
p412A/2010-0017_10_viz_es_
szelenergia/ch01s02.html
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●TESZT: VÍZ-KVÍZ- PROJEKTMUNKA
Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy mindenki vegye elő a munkafüzetét – egy tollat, 

majd a következő instrukciót adja: 3 – 4 főből álló tetszőleges csoportban oldjátok meg a Víz-

kvízt, beszéljétek meg, s utána közösen megbeszéljük a megoldásokat

1) Melyik a leghosszabb folyó Európában?

a) Elba

b) Volga

c) Duna

2) Duna hány országot szel át?

a) 8 országot

b) 9 országot

c) 10 országot

 

3) Melyik a legsósabb tenger?

a) Holt tenger

b) Vörös tenger

c) Kaszpi tó

 

4) Hol van a Föld legmélyebb pontja?

a) Haiti szigete mellett

b) Mariana árok

c) Indiai Óceánban

 

5) Melyik NEM olimpiai sportág?

a) Vizisíelés

b) Vitorlázás

c) Szinkronúszás

6) Melyik úszásnem szerepel az olimpián?

a) Pillangóúszás

b) Oldalúszás

c) Búvárúszás

7) Ki NEM vízi-szereplő?

a) Ariel

b) Némo

c) Olaf

8) Melyik nem vízisport?

a) Sárkányhajózás

b) Sétahajózás

c) Vizilabda

9) Ki írta a Vizi-zene művet?

a) Bach

b) Handel

c) Liszt

10) Melyek Magyarország legjelentősebb fo-

lyói?

a) Duna, Körös, Tisza, Zala

b) Duna, Tisza, Rába, Dráva

c) Tisza, Bodrog, Dráva, Zagyva

11) Melyek a legjelentősebb tavaink?

a) Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó

b) Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó

c) Balaton, Fertő-tó, Szelidi-tó

12) Miért hívják Magyarországot a gyógyvi-

zek országnak?

a) Mert erre folyik a Duna

b) Magyarország medence jellege és földtani 

felépítése miatt

c) Mert sokat esik az eső

13) Milyen az édesvíz-sós víz aránya Földön?

a) édesvíz 3%- sós víz 97%

b) édesvíz 15 % - sós víz 85 %

c) édesvíz 50%- sós víz 50%

13+1) Az ember hány %-a víz?

a) 50%-a

b) 70%-a

c) 92%-a
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Ismeretátadás, téma feldolgozása:

A csoportvezető képek és filmek segítségével az alábbi módon ismerteti a témát a csoporttal:

A csoportvezető megkéri a csoporttagokat, hogy együtt nézzék meg a következő filmeket a 

vizek szennyezettségéről.

Az alábbi képeket mutatja a csoportnak:

• Mit gondoltok a filmek és a képek kapcsán? Mi jut eszetekbe erről? 

• Mi okozhatja a vízszennyezést? Mit okoz a vizek szennyezettsége? 

• Hallottatok a tiszai ciánszennyezésről? 

Bali tenger vízszennyezésről: 

https://www.youtube.com/watch?v=ArYLGNe-jCA

(1, 15 perc)

Óceáni szemétsziget: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGr1Ti_HzI4&ab_channel=sevaster1

(2,57perc)

FILMEK
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Vízszennyezések világszerte 
Forrás: http://globalprojekt.hu/ 
vizszennyezesek-vilagszerte/

Tanker katasztrófa  
Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/25-eve-tor-

tent-az-exxon-valdes-tragediaja-a-vilag-egyik-legna-
gyobb-kornyezeti-katasztrofaja

Óceánok, tengerek szennyezése  
Forrás: https://slideplayer.hu/slide/3625020/

Tiszta ivóvíz - nálunk még a WC-be is jut, máshol hiánya 
miatt halnak meg több százan (Forrás: people.rit.edu) 

Forrás: http://eloben.hu/kultura/2016-03-22/marci-
us-22-a-viz-vilagnapja

Vízszennyezés  
Forrás: http://regithink.transindex.ro/ 

?tag=vizszennyezes&paged=3

Vízszennyezések egészségügyi hatása  
Forrás: http://www.legszennyezes.hu/vizszennyeze-

sek-egeszsegugyi-hatasa/

Elpusztult hal 
Forrás: http://ecolounge.hu/vadon/haltemetotol-a- 

gonosz-nyugati-mediaig
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Eljárás: 

Mielőtt hozzá kezdenénk a kísérlethez, alaposan mossuk át a homokot és a kavicsot folyó víz 

alatt. Akkor lesz tiszta, ha már teljesen átlátszó a víz. 3 joghurtos poharat töltsünk meg félig aktív 

szénnel, homokkal, kaviccsal. A negyedik pohárba helyezzük bele a kávéfiltert.

Helyezzük egymásra a poharakat úgy, hogy a filteres legyen legfelül. A tornyot helyezzük bele a 

befőttesüveg szájába. Most öntsük a legfelső pohárba a piszkos vizet, melyet egy sáros tócsából 

merítettünk ki. A víz átfolyik a szinteken, ugyanazon az elven, mint az ipari víztisztító berendezé-

seknél.

Megfigyelés: a leérkező víz tisztább lesz, mint amit felül beöntöttünk.

Magyarázat: A különféle anyagok (aktív szén, homok, kavics) lyukacsos szerkezetűek, az anyag-

tól függően különböző nagyságúak ezek a lyukak. Az ilyen jellegű – azaz porózus – anyagok 

lyukain fennakadnak a különböző szennyező anyagok.

A víztisztító berendezés is több lépcsőben tisztítja meg az ivóvizet. Ha megszeretnétek vizsgálni 

a “tisztító anyagok” tulajdonságait külön-külön is átszűrhetitek rajtuk a vizet.

Közben lehet beszélgetni arról, hogy a „túlélő” táborokban, hogyan találhatnak vizet, az ember 

kb. meddig bírja víz nélkül stb.

"A túléléshez három dolog kell: élelem, víz és menedékhely". 

(Lesli Hiddings: A vadon vándora)

Életfeltételeink biztosítása szempontjából a víznek óriási jelentősége van. A 3-as szabályt be-

tartva, miszerint az ember kb.

• ●3 percig bírja levegő nélkül

• ●3 napig víz nélkül

• ●3 hétig élelem nélkül.

A nagyobb vízveszteség a szervezet legyengüléséhez, 12%-nál nagyobb folyadékveszteség ha-

lálhoz vezet. Tehát a folyadék pótlásnak folyamatosnak kell lennie. 

MEGINNI NEM LEHET! az így megtisztított vizet, hiszen az még tele van baktériumokkal és 

számos egyéb nehezen vagy egyáltalán nem lebomló anyaggal!!

VIGYÁZAT!
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Minden kérdést alaposan beszéljenek át, s közben fontos, hogy elhangozzanak az alábbiak:

A környezetszennyezés eddig nem látott méretű károkat okoz a vizek és tengerek élővilágában.  

A vízszennyezés 

• ●25 %-át a kommunális (háztartási szennyvizeket, és a csatornahálózatra kötött ipari szenny-

vizet takarja)

• ●25 %-át mezőgazdasági szennyvizek (műtrágyákat, és növényvédőszereket, valamint az ipar-

szerű állattartásból fakadó híg trágyalét tartalmaz)

• ●50%-át az ipari szennyvizek adják (vegyipari szennyvizek, hűtővizek, technológiai használt 

vizek, üzemi szociális szennyvizek adják).

Kisebb vízszennyezést a közlekedés és a turizmus is okoz.  

http://globalproblems.nyf.hu/a-viz/a-vizszennyezes-okai/

A tengerek szennyezését okozhatják a szennyezett folyók melyek a tengerbe “hordják” a szeme-

tet, másrészről közvetlenül a szárazföldről mosódik a tengerekbe. Ezek közül az egyik az olaj, 

aminek legnagyobb részét az olajipar normális tevékenysége okozza. Ez a szennyvízzel kerül a 

tengerekbe, s nem a tankerbalesetek által.

A tankerbalesetek attól veszélyesek, hogy nagyon rövid idő alatt hatalmas mennyiségű olaj ke-

rül a vizekbe.

Az olaj a vízfelületen elterül, s így gátolja a víz és a levegő közötti gázcserét, gátolja a fénysuga-

rak lehatolását a mélyebb vízrétegekbe, mérgező az élőlények számára. Csökkenti a víz oxigén-

tartalmát, nagyon nehezen bomlik le. 

A tiszta víz drága kincs, és egyre kevesebb van belőle. Az emberi tevékenység szinte minden 

természetes vizet beszennyezett már. A WHO becslése szerint a vízszennyezés évente 5 millió 

ember haláláért felelős. A halálozások oka leginkább bakteriális fertőzés, amelyet a szennyezett 

víz terjeszt, ilyenek a tífusz, kolera. Az áldozatok jelentős része gyermek. Ez Európában igen ritka, 

a víz fertőtlenítése itt jól megoldott. Ez a probléma elsősorban a fejlődő országokat sújtja. 

A víz és a tengeri környezet

A víz minden élőlény számára rendkívül fontos. A víz minősége, minőségének megváltozá-

sa befolyásolja az ökoszisztémát. Vízszennyezés minden olyan hatás, amely felszíni és fel-

szín alatti vizeink minőségét úgy változtatja meg, hogy a víz alkalmassága emberi haszná-

latra és a benne zajló természetes életfolyamatok biztosítására csökken vagy megszűnik. 

http://globalproblems.nyf.hu/a-viz/a-vizszennyezes-okai/

ELMÉLET
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Tiszai ciánkatasztrófa: 

A tiszai ciánszennyezés oka az volt, hogy a Szamos folyásának felső vízgyűjtő területén működő 

Aurul román-ausztrál bányavállalat ciánnal és nehézfémekkel telt zagyvatározója átszakadt és 

a 100 000 köbméter mérgező anyagokkal telt hordalék a Lápos folyón át a Szamosba ömlött és 

azon keresztül a Tisza élővízébe került. Ez több ország területét érintő környezeti katasztrófa volt 

2000 januárjában. A katasztrófa helyszínén a magyar szabvány szerinti határérték 180 szorosa 

volt a cianid vegyületek koncentrációja. 

Forrás: http://szelektalok.hu/vizes-elohelyek-vilagnapja/

A csernobili atomkatasztrófa óta történt legnagyobb környezeti katasztrófának is nevezték.

• ●Víztisztító készítése: kiscsoportos munka

Víztisztító berendezés készítése 3-4 fős csoportokban.

Hozzávalók:

4 joghurtos pohár (az aljukat lyukasszuk ki úgy, hogy egy ceruza beleférjen), 1 befőttesüveg,  

1 kávéfilter vagy szúnyogháló darab a lyukak lefedéséhez, homok, apró kavicsok, aktív szén (be-

szerezhető állatkereskedésben vagy patikában).

Egy kis filmelőzetes:  

figyeljétek meg, hogy mit és milyen sorrendben tesznek a “víztisztítóba”? 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ld4INtDlN8&ab_channel=SurvivalSkillsPrimitive

(5,52 perc)

FILM
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Hogyan találjunk vizet a természetben? 

A felszíni vizeink sajnos nem ihatóak, ezekkel legyünk mindig bizalmatlanok. Tisztítás nélkül csak 

a kijelölt forrásvizeink ihatóak!! Víztisztító tablettát lehet használni. 

Fogyasztásra a hajnali harmat, az esővíz és a friss tiszta hó felolvasztva is alkalmas. 

A nyírfa és a juharfa nedve is fogyasztható. 

Forrás: Makrai Tibor István alezredes: Túlélőiskola, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai 

János Katonai Műszaki Főiskolai Kar

• Foglalkozás lezárása: 

A nap tanulságainak összefoglalása, tudatosítása. Lezárás, értékelés. 

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy a függelékben található “Visszajelzés a foglalko-

zásról” elnevezésű kérdőívet névtelenül töltsék ki.

A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett, ami megragadott?

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

Nyírfa-csapolás

Forrás: http://egeszseges-eletmodszerek.
hu/termeszetes-modszerek-az-egeszsegert/
gyogynovenyek/tavaszi-faradtsag-ellen-csa-
pold-meg-a-nyirfat
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Faágas értékelő 

A csoportvezető megkéri a csoportot, hogy a faágas értékelőhöz lapozzon a munkafüzetében 

és színezze ki a képnek az a részét, ahogy most érzi magát.
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Eszközök: 

• résztvevői munkafüzet,

• számítógép, laptop, projektor, 

• filctollak, 

• színes ceruzák, 

• festékek, ecsetek

• ragasztó,

• flipchart tábla és papír, vagy csomagoló papír,

• faágas értékelő- külön lapon minden résztvevőnek.

Víztisztítóhoz: csoportonként:

• 4 joghurtos pohár (az aljukat lyukasszuk ki úgy, hogy egy ceruza beleférjen), 

• 1 befőttesüveg, 

• 1 kávéfilter vagy szúnyogháló darab a lyukak lefedéséhez

• homok,

• apró kavicsok,

• aktív szén (beszerezhető állatkereskedésben vagy patikában),

• pocsolya víz.
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3. TÉMA A LEVEGŐ

IDŐTARTAM 
(PERC) FELADAT FELADATLEÍRÁS  

RÉSZLETESEBBEN

10 p
Bemelegítés,  

ráhangolódás

Az előző foglalkozás rövid áttekintése.  

A mai téma ismertetése,  

Fogalom kitalálás

20 p Gázhalmaz játék

Mindenki körbeáll, és választ két személyt. 

Egyenlő távolságot kell tartani a másik két 

embertől. Megvárjuk, amíg beáll az egyen-

súly. Utána megbeszéljük.

20 p Ismeretátadás
Klímavédelem, Levegőszennyezés, CO-ki-

bocsátás, erdőirtás, ózonlyuk, üvegházhatás

40 p Kísérlet- Film nézés

Üvegházhatás modellezése, közben film 

megtekintése- közben film nézés: Hulla-

dékból termékek c film

25 p Akcióterv készítése
Kiscsoportban (csomagolópapírra készítve 

-utána egymásnak bemutatva)

5 p Foglalkozás zárása

Összefoglalás 

Feedback 

Papírgalacsinos feladat:  

hogy érzem magam?
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• ●Bemelegítés, ráhangolódás:

A csoportvezető köszönti a résztvevőket, s megkéri diákokat, hogy az előző foglalkozáson a víz 

körforgásáról kiscsoportban készült plakátokat nézzék át- és ha van az előző foglalkozásról is-

mét résztvevő akkor az ő segítségével röviden foglalja össze az előző foglalkozás lényegét.

Majd a csoportvezető ismerteti a mai foglalkozás témáját, ami a LEVEGŐ, elmondja, hogy a fog-

lalkozás alkalmával mi fog történni.

„A Mai alkalommal a Levegővel foglalkozunk, játszani fogunk, kicsit megnézzük, mi az a lég-

szennyezés, az üvegházhatásról kísérletet végzünk és végül egy akciótervet dolgozzunk ki, hogy 

mi tévők lehetünk.” 

Majd megkéri a résztvevőket, hogy a munkafüzetükbe gondolkodás nélkül írják össze, hogy mi 

jut eszünkbe a témáról, - milyen szavakkal, kifejezésekkel találkoztak már a témával kapcsolat-

ban – nem biztos, hogy a pontos jelentésüket ismerik, de most nem is ez a fontos. Remélhetőleg 

a foglalkozás végére tisztázódnak a fogalmak.

Feladatok leírása
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• ●Fogalom kitalálás: 

Ráhangolja a résztvevőket a témára.

 

A következőképpen játsszuk: 

Az alább megtalálható fogalmakat egyenként kivágjuk s egy borítékba tesszük. Majd kérünk egy 

bátor önként jelentkezőt, aki vállalja, hogy kitalálja a fogalmat – amit ő húz ki a borítékból. Ezt 

először körbe mutatjuk a többieknek és a kitaláló feje fölé tartjuk, úgy, hogy a többiek jól lássák 

a fogalmat, de a kitaláló ne lássa. A többiek rövid meghatározást adnak, közelítve a fogalomhoz 

– de a fogalmat nem mondhatják ki és nem írhatják le egyértelműen – elmondhatják, hogy mi-

lyen eszközöket használhatnak, akik ezzel foglalkoznak, mikor van ez a jelenség, milyen hatása 

van stb. és így lassan közelítve a pontos meghatározáshoz segítik a szereplőt, hogy a fogalmat 

kitalálja.

Ha nehezen megy, a csoportvezető segít.

SZMOG ÜVEGHÁZHATÁS

KIPUFOGÓ GÁZ ÓZONLYUK

ASZTMA ERDŐIRTÁS

SZÉLENERGIA TÜDŐ
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• ●Gázhalmaz játék

A feladat célja: összehangolódás. Annak megtapasztalása, milyen hatással vagyunk egymásra. 

Menete: A csoportvezető körbe állítja a csoportot, és kiadja az instrukciót: „Mindenki magában 

válasszon a körből 2 embert. Nem szabad megmondani, kit! Állj meg úgy, hogy a két embertől 

egyenlő távolságra legyél. Hang nélkül keresd meg az egyensúlyt.”

A tagok elindulnak, ha valaki mozdul, mindenkinek mozdulnia kell. Lassan beáll az egyensúly. 

Amint beáll az egyensúly, leülünk megbeszélni, mi történt. 

Érintett kérdések: Ha bárki megmozdul, mindenkire hat, mindenki reagál rá. Rendszerben va-

gyunk. Nekem is van befolyásom arra, mi történjen. Vannak-e példák, ami eszedbe jut erről, 

analógiák? Ha változtatok a viselkedésemen, másoknak is változtatniuk kell.

A feladat modellezi, ha megbontunk valamit a természetben az minden másra is kihatással lesz, 

akárcsak a mi viselkedésünk. 

• ●Ismeretátadás:

A csoportvezető az alábbi módon ismerteti a témát a csoporttal.:

Ismeretanyag: 

A csoportvezető megkérdezi a csoporttagokat, hogy mit gondolnak mi az az üvegházhatás? 

Hallottak-e már róla ezelőtt is? 

Melegszik a légkör és ha igen, vajon mitől?  

Milyen hatása van ennek a Föld ökoszisztémájára? 

Milyen érzés, amikor szennyezett a levegő? Milyen hatásai lehetnek az emberekre? 

Hol fordul elő a szmog? 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ.

A levegő kb. 21 %-a oxigén, 78 %-a nitrogén, a többi részét nemesgázok és szennyező anyagok 

(széndioxid 1%) adják. Forrás: www.baratisuli.hu/wp-content/uploads/2014/01/3A-levego.pdf

Az üvegházhatást elsősorban a levegőben lévő széndioxid CO2 növekedése okozza azáltal, 

hogy az egyéb légszennyező anyagokkal együtt megkötik a napsugárzás által felmelegí-

tett földfelszínről visszaverődő infravörös sugarakat, ami emeli a hőmérsékletet.

ELMÉLET
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A legfontosabb üvegházhatású gázok: szén-dioxid, halogén tartalmú gázok, metán, dinitro-

gén-oxid.

Forrás: http://globalproblems.nyf.hu/a-levego/uveghazhatas-es-globalis-klimavaltozas/

Növényi és állati maradványokból keletkező, levegőtől elzárt bomlás során létrejött energiahor-

dozók a fosszilis (megkövült) energiahordozók. Ilyenek a kőolaj, a szén, földgáz. 

A Föld légkörének hőmérséklet emelkedése okozza a globális felmelegedést, és ezáltal a 

Föld klímájának megváltozását. 

A klímaváltozás következményei: 

A felmelegedés következtében az időjárási viszonyok még inkább megváltoznak, és az emberi-

ség fokozottan ki lesz téve a szélsőséges időjárási viszonyoknak. Még több pusztító vihar, áradás, 

esőzés és aszály várható, amelyek komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. A következ-

mények közül meg kell említenünk még a sarki jégsapkák, s a gleccserek olvadását, ami a ten-

gerszint emelkedését, a víz PH értékének megváltozását a tengeráramlatok megváltozását is 

Az üvegházhatás  
Forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/6507
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eredményezheti. A tengerszint emelkedése sok sziget és tengerparti szakasz víz alá kerülését 

jelenti – ez a veszély európai országokat is fenyeget – pl. Hollandiát. A természet próbál alkal-

mazkodni, amennyire csak lehet, de közben sok növény és állatfaj örökre eltűnik a Földről.

Levegőt szennyező anyagok: 

• ●Szén-monoxid (CO) – elsősorban az autók kipufogógázai által kerül a légkörbe.

• ●Szén-dioxid CO2 – természetes anyag. Az üvegházhatásért felelős, a hőerőművek, a kipufo-

gógázok és a háztartási fűtés által kerül a levegőbe. 

• ●Kén-dioxid SO2 felelős a “savas esőkért,” s a Londoni típusú (téli) szmog kialakulásáért.  

A hőerőművek füstgázai és a széntüzelésű kályha, a szélcsend, s magas páratartalom az oka 

a levegőbe kerülésnek.

• ●Nitrogén dioxid- NO2, a Los Angeles típusú szmog (nyári szmog) A kialakulásáért felelős a 

nagy gépjármű forgalom, a kipufogógázok, az erőteljes napsütés, a szélcsend és az alacsony 

páratartalom. A WHO minőségi kívánalmai alapján a világ népességének több mint 90 szá-

zaléka rossz levegőt szív be

Szmog: A sűrű füstköd, a szmog főleg a nagyvárosokban, ipari területeken, szélcsendes időben 

alakul ki. Rendkívül egészségtelen. Légzőszervi megbetegedést okozhat.

http://tudasbazis.sulinet.hu/HU/termeszettudomanyok/termeszetismeret/ember-a-termeszet-

ben-4-osztaly/a-levegoszennyezes-okai-es-kovetkezmenyei/a-levegoszennyezes-kovetkezmenyei.

Légszennyezés Pekingben

© AFP / STR

Forrás: http://hvg.hu/gazda-
sag/20171027_szmog_legszennye-
zes_kina_peking_eghajlatvaltozas

Pekingi szmog 

Forrás: http://www.erdekesvilag.
hu/kepek/pekingi-szmog-eltun-
tetese/szmog-9.jpg
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A világ legszennyezettebb országának, illetve városának nem épp kitüntető címéért régóta ver-

seng Kína és India.

O3, az atmoszférában található levegőmolekula, a légkör felső rétegében vékony ózonréteget 

alkotva megszűri a Nap káros UV sugarait. Ha nem volna ózon, szárazföldi élet sem volna. Sajnos 

napjainkra, főleg a levegőt is szennyező CFC (halogén) gázok miatt az ózonpajzs elvékonyodott, 

az ózonrétegen rések, lyukak keletkeztek, melyeket elsőként az Antarktisz felett észleltek.

Forrás: Sárváry Attila (2011) Környezetegészségtan. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Kornyezetegeszsegtan/ch03s02.

html

Az ózonréteg: Ózonlyuk: 

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/
hu/tartalom/tamop425/0019_1A_
Kornyezetegeszsegtan/ch03s02.html

A légszennyezés egészségre 
gyakorolt hatása 

 
Forrás: http://hvg.hu/gazda-
sag/20171027_szmog_legszeny-
nyezes_kina_peking_eghajlat-
valtozas
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Üvegházhatás modellezése: 

Hozzávalók csoportonként: 

• 4 darab kétliteres műanyag palack, 

• 3 darab hőmérő, 

• körülbelül fél kilogramm föld, 

• celofán, 

• befőttes gumi,

• gumicső, 

• szódabikarbóna, 

• háztartási ecet,

• ha a teremben nincs olyan ablak, ahova odasüt a nap, akkor szükséges egy lámpa is. 

A vizsgálat megkezdése előtt a tanulókat kiscsoportba (2-3-4- fő) osztjuk. Elkészítjük a model-

leket: három műanyag palackot félbevágunk, és körülbelül azonos mennyiségű földet szórunk 

az aljukba. Egy-egy hőmérőt rögzítünk a palackok oldalához. Két palack tetejét befedjük fóliával.  

A negyedik palackba ecetet öntünk, szódabikarbónát szórunk bele, majd gumicsővel ellátott 

kupakot rakunk rá. Az ecet és a szódabikarbóna reakcióba lép és szén-dioxid fejlődik: 

Az egyik félbevágott palackba a fólián keresztül egy gumicső segítségével szén-dioxidot juttat-

tunk (4. ábra). 

A palackokat az ablakba helyezzük, oda, ahol egyenletesen süti a Nap. Amennyiben erre nincs 

lehetőség, akkor egy lámpa segítségével világítsuk meg mindegyik modellt egyforma fényerejű 

és teljesítményű lámpával azonos távolságról, körülbelül 20−30 cm-ről, így a lámpák jelképezik 

a napot.

Üvegházhatás modellezése  
Forrás: Hubai Katalin Eszter (2014): „Üvegházhatás a PET-palackban”, 
avagy hogyan mutassuk be az üvegházhatást a tanteremben.  
Iskolakultúra. 24. évf. 11-12. sz. 69-75

Kísérlet- és film nézés
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A diákok jegyezzék fel a kezdő hőmérsékletet mindegyik eszközben, majd 40 percen keresz-

tül öt percenként jegyezzék fel a hőmérséklet változását. A kísérlet közben átismételhetjük a 

korábban tanult elméleti anyagot, valamint felhívhatjuk a diákok figyelmét, hogy ha a globális 

felmelegedés folytatódik, akkor annak milyen következményei lehetnek. Kísérlet közben meg-

tekinthetik a Hulladékból termék c. filmet, ami témánként megállítható amíg a hőmérséklet vál-

tozást feljegyzik. 

• ●Akcióterv készítése - Csoportmunka

Kiscsoportban akcióterv, tabló készítése arról, hogy mit tehetünk mi, a mi környezetünkben, 

hogy csökkenthessük a CO2 kibocsájtást.  

Utána csoportok egymásnak bemutatják, mit találtak ki.

Egy lehetséges példa: 

• Szelektív hulladékgyűjtés

• Gyűjtsük az esővizet, s nyáron azzal locsoljunk

• Elromlott gépeket javíttassuk meg, nem kell azonnal újat venni

• Környezetbarát füzetet, tollat használjunk

• Kinőtt ruhák körbe járhatnak a családban

• Hazai termékeket vásároljunk

• Feleslegesen ne költekezzünk (bevásárló lista)

• Előnyben kell részesíteni az üveges termékeket, a papírdobozt

• Vegyszermentesen termelt és mesterséges adalék nélküli ételeket fogyasszunk

• Energiatakarékosság

• Kevés vegyi tisztítószert használjunk.

Film nézés – Hulladékból termék – film megtekintése. A csoportvezető megkéri a diákokat, 

hogy tekintsék meg a filmet és közben jegyzeteljenek, írják össze, ami nekik fontos, ami 

meglepő, ami érdekes volt számukra. 

Letölthető oktatófilm: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/kreativ_anyagok/hulladekbol_termek_film/

35 perc

Utána jegyzeteik alapján megbeszélik a látottakat. 

FILM
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• ●Foglalkozás zárása:

A nap tanulságainak összefoglalása, tudatosítása. Lezárás, értékelés.

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy a függelékben található “Visszajelzés a foglalko-

zásról” elnevezésű kérdőívet névtelenül töltsék ki.

A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett, ami megragadott?

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

A harmadik foglalkozás végén a csoportvezető színes lapokat oszt ki, és megkéri a csoportot, 

hogy mindenki alkosson belőle valamit, ahogy most érzi magát. Lehet gyűrni, tépni, rajzolni.  

Az elkészült művekhez az alkotók rövid magyarázatokat fűznek.

Eszközök:

• résztvevői munkafüzet,

• számítógép, laptop, projektor, 

• filctollak, 

• színes ceruzák, 

• festékek, ecsetek

• ragasztó

• flipchart tábla és papír, vagy csomagoló papír

• színes papírok (origami papír)

Kísérlethez:

Hozzávalók csoportonként: 

• 4 darab kétliteres műanyag palack,

• 3 darab hőmérő, 

• körülbelül fél kilogramm föld, 

• celofán, 

• befőttes gumi,

• gumicső, 

• szódabikarbóna, 

• háztartási ecet,

• ha a teremben nincs olyan ablak, ahova odasüt a nap, akkor szükséges egy lámpa is. 
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• ●Bemelegítés, ráhangolódás:

A csoportvezető köszönti a résztvevőket, és az előző foglalkozáson a CO-kibocsátás csökken-

téséről készült plakátokat közösen áttekintik és ennek kapcsán a csoportvezető röviden ösz-

szefoglalja az előző foglalkozás lényegét, majd ismerteti a mai foglalkozás témáját, ami a FÖLD, 

elmondja, hogy a foglalkozás alkalmával mi fog történni.

„A Mai alkalommal a főleg a megyére fogunk koncentrálni, az épített és a természeti környezetre. 

Milyen látványosságok, védett természeti értékek vannak a környezetünkben?

A föld szennyezéséről, a talaj védelméről is szó lesz. 

Nézzük meg közösen a térképet- Békés megye térképét és hoztam néhány fotót, amit együtt el-

helyezhetünk rajta. Kérlek Benneteket, hogy a nagy térképen írjuk be közösen a képekhez tartozó 

betűjelet, hogy megyénk látnivalóit hol találhatjuk meg!"

4. TÉMA A FÖLD

IDŐTARTAM 
(PERC) FELADAT FELADATLEÍRÁS  

RÉSZLETESEBBEN

15 p
Bemelegítés,  

ráhangolódás

Az előző foglalkozás rövid ismertetése. 

A mai téma ismertetése.

40 p Előkészítés Activity

30 p Ismeretátadás

Nemzeti parkok, Szarvasi Arborétum, 

védett fajok a megyében, az Alföldön, stb.

Komposztálás, Vörösiszap katasztrófa, gén-

manipulált élelmiszerek, bio? mit jelent? 

Nagyüzemi termelés- permakultúra, helyi 

termékek, Öko-közösségek

30 p Kiscsoportos feladat Megye bemutatása

10 p

Foglalkozás zárása

A következő  

előkészítése

Következő foglalkozás előkészítése: 

Csoportban vagy egyénileg gyűjtsenek mi-

nél több környezetvédelemmel foglalkozó 

szervezetet, oldalt, stb. magyarországit és 

nemzetközit

Lezárás: Szín 

Feladatok leírása
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A – Gyulai vár 
Forrás: http://www.fesztivalnaptar.hu/ 

gyulai_var/I304599/

B – Bolza – Kastély – Szarvas  
Forrás: https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/szar-

vas/bolza-kastely-es-parkja-18048

C – Szarvasi Arborétum- Pepi kert  
Forrás: http://kirandulastervezo.hu/celpont/szar-

vas/szarvasi-arboretum-pepi-kert

D – Orosháza- Gyopárosfürdő  
Forrás: https://gyoparosfurdo-oroshaza.hu/progra-

mok/futas-a-gyoparosi-to-korul

E – Wenckheim – kastély – Szabadkígyós  
Forrás: https://taj-kert.blog.hu/2009/09/01/kigyok_

kozt_szabadon_szabadkigyos_wencheim_ 
kastely_es_parkja

F – Rágyánszky Arborétum – Orosháza 
Forrás: http://ofkse.hu/?page_id=3951
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G - Mezőhegyesi ménes 
Forrás: http://polgarportal.hu/hatvan-ev-utan- 

hazater-mezohegyesre-gidran-menes/

H – Munkácsy Mihály Múzeum –  
Békéscsaba  

●Forrás: https://www.programturizmus.hu/ajan-
lat-munkacsy-mihaly-muzeum.html

I – Árpád-gyógy- és strandfürdő- 
Békéscsaba 

Forrás: https://www.programturizmus.hu/partner-ar-
pad-gyogy-es-strandfurdo-bekescsaba.html

J – Gyulai várfürdő  
Forrás: https://wellnesshotelgyula.hu/galeria/ 

gyulai-varfurdo

K – Termálfürdő-Nagybánhegyes  
Forrás: https://www.nice.hu/furdo-hirek/ 

termalfurdo-nagybanhegyes-furdo-gyogyfurdo- 
bekes-megye-nagybanhegyes-

L – Szarvas-Szent Klára gyógyfürdő  
Forrás: http://termalonline.hu/furdok/ 

szarvas-gyogyfurdo
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Békés Megye térképe
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• ●Előkészítés:

Öko – Activity játék – a fogalmak az Öko-klubhoz kapcsolódnak – csapatjátékként, de egyéniben 

is lehet játszani. Csapat játékként a hagyományos módon játsszuk 2-3-4 fős csapatokkal, egyé-

niben pedig a bátor jelentkező bemutathatja a csoportnak, a többiek pedig kitalálják a fogalmat. 

Activity kártyák: (Függelékben- külön kivágható kártyákként megtalálhatóak) 

• Ismeretátadás:

A csoportvezető elmondja a csoportnak az alábbi ismereteket: 

Miből áll a termőföld?

A Talaj a földfelszín legfelső laza és termékeny rétege, az, ami mezőgazdasági művelésre 

“befogható”. A talaj a földkéreg felszínén az élővilág és az éghajlat együttes hatására kialakuló, 

bonyolult összetételű, állandóan változó képződmény. (Némethy Sándor (2012) A talaj, mint ter-

mészeti erőforrás. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0012_mezogaz-

dasag/ch03s04.html)

A talajban szervetlen anyagok, szerves anyagok, levegő és víz található. A föld ugyanúgy, mint 

a víz és a levegő képes az öntisztulásra, ami egy komplex folyamat, s amiben szerepet játszik a 

nap melege, különböző biológiai, kémiai és fizikai folyamat együttese.  

A talaj rétegei:

• ●legfelső réteg, ahol növényi és állati maradványok gyűlnek össze, ez a humuszos szint,

• ●kilúgozódási szint,

• ●felhalmozódási szint,

• ●és az anyakőzet, a talajképződési szint. 

(Némethy Sándor (2012) A talaj, mint természeti erőforrás. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tar-

talom/tamop412A/2010-0012_mezogazdasag/ch03s04.html)
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Miért fontos?  

A talaj adja a táplálékot az összes szárazföldi élőlények számára.

A talaj termőképességét több tényező is nagymértékben befolyásolja: 

1. Talajerózió: Az erózió a földfelszín valamilyen közeg (víz, szél, jég) általi lepusztítása. Ha ez 

a folyamat az termékeny talajréteget érinti, talajerózióról beszélünk. A talajerózió a mező-

gazdaságilag művelt területeken gyorsabban hat, a talajtakaró elvékonyodik, termőképes-

sége csökken - (a természetes talajképződés nagyon lassú folyamat) – globális mértékben 

a legveszélyesebb környezetkárosító folyamat. Az eróziós folyamat, amelynek során a Föld 

mezőgazdasági területei eltűnnek. A legszegényebb trópusi országok alig törődnek a talaj-

védelemmel.

Talajerózió oka: szél, víz, továbbá emberi tevékenység következtében: tápanyagvesztés, szi-

kesedés, szennyeződés, savasodás. (Szatmári József (2013) Modellek a geoinformatikában. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0025_geo_4/ch04.html)

2. Elsavasodás: A talaj elsavasodását a mezőgazdasági tevékenység okozza.

3. Az elsivatagosodás hatására a termőföld mezőgazdasági művelésre túlságosan szárazzá vá-

lik. Az elsivatagosodás nem új jelenség, de jelentős mértékben megnőtt és felgyorsult a né-

pesség számának növekedésével. Ilyen terület pl. a Száhel-övezet és a Szahara északi része.

Az elsivatagosodás okai: Elsivatagosodáshoz vezet a túllegeltetés és az erdőirtás.

4. A másodlagos szikesedés

Az öntözés a növények számára kedvező lehet, de nem minden esetben az. Öntözés hatá-

sára a talajvízszint megemelkedik, és kedvezőtlen esetben a talaj szerkezete megváltozik. 

Az öntöző vízben oldott sók (főleg a sok Na-karbonát) okozzák a másodlagos szikesedést. 

Becslések szerint évente 1-1,5 millió hektár termőterület válik használhatatlanná a másodla-

gos szikesedés miatt a Földön.

5. A bányászat okozta környezeti károk: 

A külszíni bányászat drasztikusabb hatásai abban nyilvánulnak meg, hogy a növény- és állat-

világ azon a területen eltűnik. A talajvíz elszívás miatt a talajvíz szintje csökken. Megjelennek 

a tájképi idegen meddőhányók és a bányatavak.

A mélybányászat a talajvíz áramlásának megváltoztatása szempontjából nagyon káros. A bá-

nyászat okozta környezeti károk megoldása a környezetszennyező energiahordozók (szén, 

olaj, gáz) bányászatának befejezése.

6. Az időszakos belvíz hatása a talajra

A belvíz miatt a talaj eliszapolódik, kilugozódik, végül a növények kipusztulnak. (Globális 

problémák: Talaj. http://globalproblems.nyf.hu/talaj/)
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Milyen környezetromboló hatások, károk érhetik a talajt? 

A csoportvezető megkéri a csoporttagokat, hogy közösen nézzék meg az alábbi filmeket: 

Nagyüzemi mezőgazdaságról, ill. állattartásról film:

Greenpeace figyelem felhívása:

https://www.youtube.com/watch?v=Rq7fQ4UchwI&ab_channel=GreenpeaceMagyaror-

sz%C3%A1gEgyes%C3%BClet

1,17 perc 

A hús, amit eszel: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=308&v=DBVUcNsD5Hk&ab_channel=-

magyartofu

5,08 perc

FILMEK

A filmek megtekintését követően csoportvezető az alábbi módon ismerteti a témát a csoporttal: 

Kérdéseket fogalmaz meg és erre keresik közösen a válaszokat.

Melyek a talajszennyezés termőföldet veszélyeztető tevékenységek és hatások? 

Erdőirtás: 

A közhiedelemmel ellentétben az őserdők talaja igen gyenge termőképességű talaj, az ottani 

dús vegetáció oka rendszeres, meleg bő eső, és a talajon rothadó növényzet. Napjainkban a 

kiirtott őserdők helyén csupán néhány évig tudnak mezőgazdasági termelést folytatni. Ez alatt a 

pár év alatt a földek kimerülnek, ami miatt a további termelés fenntartására mindig új darabokat 

irtanak ki az őserdőből.

Erdők- füves területek s termőföldek 
aránya az elmúlt 200 évben 

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/
hu/tartalom/tamop425/0019_1A_
Kornyezetegeszsegtan/ch03s02.html
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Az erdősítés az egyik legfontosabb közügy, több okból kifolyólag. 

Az erdők hozzájárulnak a 

• ●a szén-dioxid elnyeléséhez (és az oxigén előállításához), 

• ●megakadályozzák a termő talaj erózióját,

• ●a termőföld mikroflórájának fenntartása azáltal, hogy párásan tartják a környezetüket, és 

lombtakarójukkal megvédik a termőtalajt a kiszáradástól, 

Forrás: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170711STO79506/klimaval-

tozas-az-erdok-vedelmevel-a-szen-dioxid-kibocsatas-ellensulyozasaert

Vörösiszap-katasztrófa: 

2010 októberében, hasonló módon, mint a Tiszai cián-szennyezésnél történt, gátszakadás okoz-

ta a környezeti katasztrófát, melynek emberáldozatai is voltak. Az Ajkai Timföldgyár iszap-táro-

zójának gátja szakadt át- és több mint 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el a közelben lévő 

településeket. A vörösiszap erősen lúgos, maró hatású iszap- lényegében a timföldgyártás-ipari 

hulladéka.

A termőföldek csökkenését a beépítés (városok terjeszkedése) is veszélyezteti. 

Mit lehet tenni? Nézzünk meg közösen egy lehetséges megoldást ezekre a problémákra: 

Öko faluról és permakultúráról egy film:

Magfalva 

https://www.youtube.com/watch?v=eY01zYZmPLw&ab_channel=FaragoMedia

6.41perc

FILM
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Permakultúra

Mit jelent? Hogyan működik? Ki hallott már róla? Van-e „áthallás” vagy hasonlóság a már meg-

ismert fogalmakkal? 

A kifejezés a fenntartható (permanent) és a mezőgazdaság (agriculture) szavak összevonásából 

jött létre.

A permakultúra definíciója Bill Mollison és David Holmgren közös munkájának eredménye, miu-

tán felismerték, hogy az emberiség – ha így folytatja tovább – feléli a Föld tartalékait, elpusztítja 

önmagát és a körülötte lévő élővilágot is.

„A permakultúra olyan tudatosan alakított tájat jelent, amely hűen tükrözi a természetben ta-

lálható mintákat és kapcsolatokat, miközben bőven terem élelmet, rostokat és energiát a helyi 

szükségletek kielégítésére”. 

(David Holmgren (2013): A permakultúra lényege. https://permacultureprinciples.com/wp-content/

uploads/2013/02/Essence_of_Pc_HU.pdf)

“A permakultúra az emberi élőhelyek és mezőgazdasági rendszerek olyan kialakítása, mely a 

természetben zajló folyamatokat utánozza, veszi mintául.”

Forrás: https://idegen-szavak.hu/permakult%C3%BAra

(A csoportvezető- felhívhatja a csoporttagok figyelmét arra, hogy mennyire hasonlít ez a meg-

közelítés a fenntartható fejlődéshez, ill. az Öko-lábnyom fogalmához)

A permakultúra hármas követelményrendszere:  

• ●A Földi bioszféra védelme

• Az emberek védelme

• A javak igazságos elosztása
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A David Holmgren által megalkotott 12 fő alapelv:

1. Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek

2. Gyűjtsd össze és tárold az energiát

3. Érj el hozamot

4. Gyakorolj önmérsékletet és figyelj a visszajelzésekre

5. Használd és értékeld a megújuló forrásokat és szolgáltatásokat

6. Mindent hasznosíts

7. Tervezz mintáktól a részletekig

8. Elkülönítés helyett törekedj egységre

9. Használj kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat

10. Használd és becsüld a sokféleséget

11. Becsüld meg a szegélyeket és hasznosítsd a peremterületek adta lehetőségeket

12. Figyeld a változást és használd ki kreatívan

Forrás: https://tudatosoregedes.org/2017/12/21/a-permakultura-szellemisege-es-a-tarsadalmi 

-fenntarthatosa

A permakultúra alapelvei  
Forrás: http://kornyezettudatoselet.hu/kerteszkedes/ez-is-permakultura
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Gyakorlati atyjának egy ausztriai gazdálkodót, Sepp Holzert tartják, aki saját megfigyelései alap-

ján szervezte meg a gazdaságát az 1960-as években, de az elméleti alapokat két ausztrál, Bill 

Mollison és David Holmgren, valamint munkatársaik fektették le az 1970-es évek folyamán.  

A permakultúra legfőbb hazai képviselője Baji Béla kertészmérnök, aki mintegy harminc éve 

kísérletezik ezzel a gazdálkodásmóddal.

Azon alapul, hogy a gazdálkodó megfigyeli a természetes ökoszisztémát, és ennek alapján építi 

fel a saját gazdaságát – pl. növényeket társít – amik egymást erősítik, és védik a kártevőkkel 

szemben.

Jó szomszéd - 
rossz  
szomszéd 
Forrás: http://
gazigazito.hu/

Jó szomszéd - rossz szomszéd 
Forrás: http://gazigazito.hu/? 
modul=blog&a=209613

Jó szomszéd - rossz szomszéd 
Forrás: http://gazigazito.hu/? 
modul=blog&a=209613
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További lehetőség, hogy megkeresi a természetes ellenségét egy-egy kártevőnek, és nem 

használ permetszert- pl. a meztelen csigák ellen futókacsákat tart. 

Abban az esetben nem kell, vagy sokkal kevesebbet kell kapálni a növényeket, ha a termelő 

takarással és mulcsozással "védekezik„ a gyomok ellen, vagy természetes alapú – csalánlevél 

rothasztásával készült – permetet használ a kártevőkkel szemben. 

Arra törekszik, hogy minél kevesebb energiát használjon, minél kevesebb hulladékot termeljen-– 

hiszen szinte mindent újrahasznál – és minél kevesebb emberi munkaerőt fektessen a gazdaság 

fenntartásába.

Ez a gazdálkodási forma nagyon hasonlít a biogazdálkodásra – annyiban azonban más, hogy a 

rendszernek része az ember is, tehát a permakultúra egyben emberi élőhelyeket is teremt. Célja 

az is, hogy pozitív közösségi kapcsolatokat teremtsen emberek, embercsoportok között.

Permakultúrás gazdaság: 

“Bill Mollison 1970-ben találta ki ezt a dolgot, ő így fogalmazott: “A permakultúra egy fenntart-

ható emberi környezetet teremtő tervezési rendszer.”

Baji Béla bácsi definíciója: “1, Természetszerű életmód a természet védelmével. 2, Élő emberi 

közösségek. 3, Egy globális megoldás a környezeti problémákra.” 

Forrás: https://havastanya.hu/permakultura-baji-bela/ 

Növény - védőrség

Forrás: http://gazigazito.
hu/tarhely/probalkozas/
dokumentumok/201503/
vedorseg.jpg
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A permakultúrás gondolkodás- és- szemléletmód átvihető más földrajzi, természeti viszonyokra 

is, így nem csak Európában és Ausztráliában valósítható meg, hanem működik a világ minden 

részén. A permakultúra mára elterjedt a világban, Magyarországon is több település képviseli 

ezt az életformát, érték rendszert.

Magyarorswzági ökofalvak például: Agostyán, Drávafok, Galgahévíz, Gömörszőlős, Gyűrűfű, 

Máriahalom, Nyím, Somogyvámos, Visnyeszéplak.

Milyen lehet az élet egy öko-faluban? 

Egyre többen vágynak arra, hogy természetes környezetben a természettel összhangban élhes-

senek egy közösség tagjaként. Sokan keresik a testi-lelki megújulást távol a város zajától- békét, 

nyugalmat dolgos, de kiegyensúlyozott hétköznapokat keresve. Az itt lakók igyekeznek az önel-

látásra berendezkedni, ételük nagy részét maguk termelik meg, és fontosnak tartják a környe-

zetvédelmet, az újrahasznosítást, a megújuló energiák használatát. Igyekeznek biogazdaságot, 

vagy permakultúrális gazdaságot létrehozni, fenntartani.

Ökofalvak általában ott jönnek létre, ahol olcsó telkekhez lehet jutni, kihalófélbe lévő falvakban, 

vagy azok közelében. A régi falusiak ezt nem mindig nézik jó szemmel. Lassú a befogadás, a 

“gyüttmentek” új dolgot csinálnak a régi jól bevált módszerekkel. 

A nagyobb falvakat a Magyar Élőfalu Hálózat fogja össze. http://www.elofaluhalozat.hu/
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• ●Megye bemutatása

Kiscsoportos feladat. A csoportok húznak egy-egy feladatot, amit nagy csomagolópapíron ki-

dolgoznak, majd egymásnak bemutatnak. A feladat a megye bemutatása:

Megye bemutatása- feladatok

1. CSOPORT 2. CSOPORT

Földönkívüliek szálltak le a térségben Ki-

derült, hogy békés szándékkal jöttek, s a 

te csapatod feladata, hogy a környezetet 

bemutassátok nekik. 

Mi az, amit fontosnak tartotok megmutatni?

Készítsetek egy tablót arról, hogy hogyan 

mutatnátok be egy “marslakónak” a me-

gyéteket, esetleg a tágabb környezetet!

A közeli kisvárosban nemzetközi környe-

zetvédelmi konferenciát tartanak. A te 

csapatod azt a feladatot kapta, hogy for-

gassatok egy filmet a konferenciára:

Mutassátok be a környezeteteket, a me-

gyéteket. Milyen értékek vannak a megyé-

ben? Hogyan (vagy nem) vigyáznak rá? 

Készítsetek tablót a filmforgatás lépései-

ről, hol hogyan forgatnátok filmet? 

●
• Foglalkozás zárása

Csoportvezető röviden összefoglalja a tanulságokat a foglalkozásról. Ha van kérdés válaszol rájuk.

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy a függelékben található “Visszajelzés a foglalko-

zásról” elnevezésű kérdőívet névtelenül töltsék ki.

A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett, ami megragadott?

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

Amennyiben ugyanazok a résztvevők lesznek a következő foglalkozáson is, akkor a követke-

ző foglalkozás előkészítése. A csoportvezető megkéri a kiscsoportokat, hogy minél több olyan 

weboldalt, cikket, szervezetet gyűjtsenek a következő foglalkozásra, ami a környezetvédelem-

mel foglalkozik, ahhoz kapcsolódik, vagy öko-háztartási tippeket tartalmaz. Ehhez segítséget a 

csoportvezetőtől is kaphatnak, vagy a könyvtárban kérhetnek.

Ezt követően megkéri a csoporttagokat, hogy mondjanak egy színt, ami most a legközelebb áll 

a hangulatukhoz, ahogyan érzik magukat. 
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Eszközlista:

• résztvevői munkafüzet,

• számítógép, laptop, projektor, 

• filctollak, 

• színes ceruzák, 

• festékek, ecsetek

• ragasztó

• flipchart tábla és papír, vagy csomagoló papír

• Békés megye térképe-

• fotók- látnivalók a megyéből- előre nyomtatott kártyák- laminálva.

• öko-activity kártyák
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5. MIT TEHETÜNK? –  
KÖRNYEZETVÉDELMI TIPPEK  
A MINDENNAPOKRA

IDŐTARTAM 
(PERC) FELADAT FELADATLEÍRÁS  

RÉSZLETESEBBEN

5 p Köszöntés

Az előző foglalkozás rövid, lényegi áttekin-

tése

A mai téma és foglalkozás menetének 

ismertetése

20 p Hangulatteremtés
Megújuló energia: Irányított beszélgetés a 

plakátokról

30 p Ismeretátadás
Környezetvédelmi szervezetekről, öko-ház-

tartásról

20 p Mit tehetünk mi? Kiscsoportos munka

30 p
Kreatív  

újrahasznosítás

A foglalkozások ideje alatt összegyűjtött 

anyagokból új tárgyakat alkotni kiscsopor-

tokban

15 p Foglalkozás zárása

Lezárás: 

Madzagos lezárás: mit kaptam, mit viszek 

tovább
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• ●Köszöntés: a mai téma és foglalkozás menetének ismertetése:

Csoportvezető köszönti a csoporttagokat, és ismerteti az előző foglalkozáson elhangzottak lé-

nyegét, majd a jelen foglalkozás menetét. Elmondja, hogy ma a magyar és nemzetközi környe-

zetvédelmi szervezetekről lesz szó, a környezetvédelmi tippekről, újra hasznosításról, energiata-

karékosságról, s a megújuló energiáról. 

• Megújuló energiák: Csoportvezető által irányított beszélgetés a plakátokról.

Feladatok leírása

Megújuló energiaforrások közös jellemzői, hogy hasznosításuk során nem csökken a forrá-

suk, későbbiekben ugyanolyan módon termelhető belőlük energia.

Ilyenek a napenergia, szélenergia, vízenergia, bioenergia, geotermikus energia.

FONTOS, HOGY ELHANGOZZÉK:

Nem megújuló energiaforrások  
Forrás: https://energiaklub.hu/oktatoanyag/nem-megujulo-energiaforrasok-interaktiv- 
plakat-2537
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Megújuló energiaforrások 
Forrás: https://energiaklub.hu/oktatoanyag/megujulo-energiaforrasok-interaktiv-plakat-2536

Környezetvédő szervezetek bemutatása, öko-háztartási tippek

• ●Ismeretátadás, téma feldolgozása: 

A csoportvezető az alábbi módon ismerteti a témát a csoporttal. Ehhez ismeretanyag:

Csoportvezető bemutat két környezetvédelemmel foglalkozó szervezetet, egy magyarországit 

és egy nemzetközit. pl.

Nemzetközi szervezet: 

A Greenpeace International

Greenpeace aktivisták

Forrás: https://www.greenpeace.
org/hungary/hu/rolunk/green-
peace-a-nagyvilagban/
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Greenpeace: 

Ki hallott már róla? Mit csinál ez a szervezet? Mi a célja?

“Szivárványharcosok” 1971-ben jött létre az USA-ban. Mára már több tízezren csatlakoztak önkén-

tesként a szervezethez világszerte, már több országban is jelen vannak, így van magyarországi 

tagszervezete is. 

A világ legnagyobb természetvédelmi és környezetvédelmi szervezete. Nagyobb megmozdulá-

saival nemzetközi eredményeket is képes volt elérni. 

Néhány példa a honlapról: 

• 1982-ben a fiatal fókák vadászata miatt az Európai Bizottság megtiltotta a fókabébibőr im-

portját Európába, ugyanekkor a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság moratóriumot hirde-

tett a kereskedelmi célú bálnavadászatra. 

• ●1983-tól nem lehet többé nukleáris hulladékot süllyeszteni a tengerbe

• ●1991-ben természetvédelmi területté nyilvánították a Déli-sarkvidéket.

• ●2003-ban 30 millió ember vett részt az emberiség történelmének eddigi legnagyobb há-

borúellenes tüntetésén. A tüntetés egyik szervezője a Greenpeace volt.

Forrás: https://www.greenpeace.org/hungary/hu/rolunk/greenpeace-a-nagyvilagban/

Greenpeace aktivisták 1982-ben

Forrás:https://www.greenpeace.
org/hungary/hu/rolunk/green-
peace-a-nagyvilagban/

Háború ellenes tüntetés 2003-ban

Forrás: https://www.greenpeace.
org/hungary/hu/rolunk/green-
peace-a-nagyvilagban/
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Ha ti Greenpeace aktivisták lennétek miért küzdenétek? Milyen megmozdulást szerveznétek? 

A honlapjukon ez olvasható:

„Magyarországon azért dolgozunk, hogy hazánk talaja, levegője és vizei tiszták legyenek; hogy az 

éghajlati válság enyhítése érdekében elősegítsük a megújuló energiaforrások terjedését; hogy 

mindannyian egészséges és vegyszermentes élelmiszert termelhessünk és fogyaszthassunk.

A Greenpeace Magyarország politikailag és anyagilag független szervezet, és része a több mint 

55 országban jelen lévő Greenpeace-irodák hálózatának. Közös a nevünk, a víziónk, és közösek 

az alapértékeink: a függetlenség, az erőszakmentesség, a békés és bátor kiállás, a környezetvé-

delmi problémák feltárása és azok megoldásának kidolgozása.” 

(https://www.greenpeace.org/hungary/hu/rolunk/)

A szervezet adományokból tartja fenn magát. Legutóbbi akciójuk: az atomenergia helyettesítése 

naperőművel, ill. a műanyag szatyor kontra textil táska kampány.

Magyarországi szervezet: 

Messzelátó Egyesület 

Van egy szervezet, ami azért nagyon különleges, mert környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik 

– városi környezetben. 

Útmutató kérdések: 

Tudtátok, hogy létezik egy szervezet, akik megszervezték az első Simplicity Fesztivált? Mit je-

lenthet ez a szó? Benne van az egyszerűség (simple) és a város (city) szavak. Vajon miről szólhat?

Mit gondoltok, mit tudunk tenni a környezetünkért, ha nem vidéken, falun, vagy tanyán élünk, 

ahol közel van a természet, hanem egy nagyobb városban?

A Simplicity Fesztiválon sok szervezet beszélt a munkájáról, és főleg arról, hogy lehet a minden-

napi életünkben egyszerűsíteni a dolgokat a környezet védelmében.

Gondold végig egy napod, és próbáld meg keresni, hogy milyen tevékenységek kapcsolód-

hatnak ide?

Segítség a csoportvezetőnek: érdemes végigmenni a korábbi foglalkozás mentén az egyes 

témákban. 

• ●PL. Mit tehetnél a víz védelme érdekében? 

• Lehetséges válaszok: takarékoskodom a vízzel, zuhanyozom fürdés helyett, szólok, ha csö-

pög valahol a csap, saját palack pet-palack helyett. 

• ●Mit tehetnél a levegő védelmében? 

• Lehetséges válaszok: Nem autóval járok iskolába, hanem tömegközlekedéssel, vagy biciklivel. 

• ●Mit tehetnél a Föld védelmében?

• Lehetséges válaszok: szelektíven gyűjtöm a szemetet.
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Bővebb információkat itt lehet találni: 

A szervezetről: Messzelátó Egyesület http://messzelato.hu/

A Simplicity Fesztiválról: 

https://simplicityfest.hu/?utm_source=me&utm_medium=web&utm_campaign=me_web

A beszélgetés lezárása: ismertetjük a 3 R ötletet: Reduce – reuse – recycle. Mit jelent ez? Le-

csökkent – újrahasznál/megjavít – újrahasznosít. Írjuk fel a három szót angolul és magyar ma-

gyarázattal három flipchart papírra, és tegyük három asztalra. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 

egy filccel sétáljanak körbe, és írják rá a papírra azokat a dolgokat, amelyek ismereteik szerint 

ezekhez a kategóriákhoz tartoznak. A gyakorlat végén beszéljük meg ötleteiket. 

Forrás a 3 R ötletről: 

http://www.sustainablesanantonio.com/practices-technology/reduce-reuse-recycle/

Öko tippek: 

Gondoljátok végig, hogy otthon a háztartásban mennyi vegyszert, kozmetikumot és mit használ-

tok? Vagy ha meghültök rögtön gyógyszereket szedtek be vagy gyógyteát isztok? Lehet, hogy a 

dédi vagy a nagyi másképp csinálta? 

Ti mit szoktatok otthon használni akár spórolásból, akár tudatos méregmentes háztartásra való 

átállás céljából? 

Szedjük össze az ötleteket: 

pl. dugulásra: ecet és szódabikarbóna, vagy sütőpor használata, de kiváló súrolószer is készít-

hető belőle. 

Néhány ötlet: 

• ●Ha vesztek a piacon tojást, őrizzétek meg a dobozát, és használjátok fel újra. 

• ●Ne igyatok eldobható pohárból. Házibuliban vagy szülinapi zsúron is használjunk névvel el-

látott piknik poharakat.

• ●Mielőtt kidobnátok valamit, mindig gondoljátok át, hogy hátha jó lesz valakinek, akinek épp 

szüksége lenne rá.

• ●Télen, mikor lefagynak az utak, kerüljük el a sózást, helyette homokkal, kő törmelékkel hint-

sük fel az utcát. 

• ●Beszéld meg szüleiddel, hogy alacsonyabb hőfokon is lehet mosni.

• ●Elemes eszközökbe használj újratölthető elemet.

Fontos, hogy kérdésekkel bátorítsuk a gyerekeket, hogy a korábban megtanultakat ösz-

szekössék a saját életükben szerzett tapasztalatokkal. Fontos, hogy elsősorban olyan kér-

dések és megoldások hangozzanak el, melyekre a gyerekeknek gyerekként lehet hatásuk.

TIPP
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• ●Használjunk olyan szemeteszsákot, ami komposztálható.

• Járjunk kevesebbet autóval! Ha mégis, autóra van szükségünk, használjunk inkább telekocsis 

szolgáltatást.

• ●Legyen saját kiskerted! Lehetőségeidtől függően, akár otthon, az erkélyen is lehet kicsiben 

gazdálkodni.

• ●Felhasználhatod a megmaradt szappandarabokat új szappan készítéséhez.

• ●Mit tehetünk mi?

A hallottak, és a foglalkozás sorozaton megismertek alapján közösen két-három kiscsoportban 

(3-4 fős) összeszedni, összeírni, plakátot vagy gondolattérképet készíteni arról, hogy mit tehe-

tünk mi a mi közvetlen-környezetünkben.

Célja: a saját mikrokörnyezetre irányítani figyelmet. 

A csoportvezető a következő instrukciót adja: 

„Képzeljük, el, hogy minket kértek fel arra, hogy forgasunk egy filmet arról, hogy mit tehetünk mi 

a saját környezetünkben a környezetvédelemért!"

A csoportvezető segítségével kiscsoportban összeírják, hogy milyen tevékenységgel, viselke-

déssel segíthetnek ők maguk is abban, hogy a környezetük élhetőbb, biztonságosabb hosszan 

fenntartható legyen- mivel, hogyan csökkenthetik az öko-lábnyomukat? 

Ez lehet alapja is egy közös film forgatásának.

Klímamentő plakát 
Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/fenntarthato/klimamentes/
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• ●Kreatív újrahasznosítás: 

A foglalkozás sorozat alkalmaival összegyűjtött szelektív hulladékból tárgyak készítése. Ehhez 

ötleteket képeket filmeket a 3. sz. mellékletben gyűjtöttünk össze.

Kreatív újrahasznosítás: Az alábbi módon készítsük el őket, együtt vagy akár kiscsoportban 

●

Pet-palackból

mobiltartó és ékszer készítése, illetve tolltartók készítése. 

Mobiltartó műanyag palackból

Forrás: http://anapfenyillata.cafeblog.
hu/2015/02/02/71-ujrahasznosita-
si-otlet-gyerekeknek/

Mobiltartó készítése 

Forrás: http://anapfenyillata.cafeb-
log.hu/2015/02/02/71-ujrahaszno-
sitasi-otlet-gyerekeknek/

További ötletek gyerekeknek 

Forrás:https://sporolok.blog.hu/2013/11/27/tolltar-
to_samponos_flakonbol

Karkötő pet palackból 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=e1ZHnVn-vPc&ab_channel= 
InnovaCrafts

Karkötő készítése



73

Fülbevaló készítése 
pet-palackból

Forrás: https://mentootlet.
blogspot.com/2014/07/
pet-palackbol-fulbevalo.
html

Ékszer kollekció pet palackból

Forrás:https://mentootlet.blogspot.
com/2014/05/pet-palackbol-ek-
szer-szett.html

1. Ékszerkészítés folyamata 2. Ékszerkészítés folyamata

3. Ékszerkészítés folyamata 4. Ékszerkészítés folyamata
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Pet-palackból tolltartó

Forrás: http://365.reblog.hu/cimke/
PET-palack

Hozzávalók:

• pet-palackok, színes, kék, zöld, és fehér, literes, fél literes, ill. mosószeres,

• samponos, vagy mosogatószeres flakon, 

• szép mintás anyagdarabok akár régi blúzból, 

• vagy szép papír, pl. karácsonyi csomagoló

• szalagok, mintás darabka anyagok

• folyékony hobby-ragasztó

• ékszer alkatrészek: fülbevaló karika és kapocs, 

• pici fogók

• vasaló

• színes zippzár

• olló

• papír szalag ragasztó

• régi körömlakkok

• maradék, gyöngyök, drótok

• pici mécses
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• ●Foglalkozás zárása:

Célja: A nap és a teljes foglalkozás sorozat tanulságainak összefoglalása, tudatosítása. 

Csoportvezető megkéri a résztvevőket, hogy a függelékben található “Visszajelzés a foglalko-

zásról” elnevezésű kérdőívet névtelenül töltsék ki.

A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett, ami megragadott?

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

Lezárás, értékelés:

Menete: Az utolsó feladatként a csoportvezető egy gombolyag madzagot fog a kezébe, a szál 

végét tartva elkezdi kört és odadobja valakinek. Megkéri a csoportot, hogy mindenki mondjon 

arról valamit, mit tanult a foglalkozásokon, mit visz magával. A madzagot kézben tartva kell to-

vább adni a gombolyagot, ami így egy hálót fog formázni. A gombolyag végül mindenkit felfűz 

és visszatér a csoportvezetőhöz. Ez erősíti a résztvevőkben az összetartozást. Fontos, hogy a jö-

vőről kérdezzük a résztvevőket, figyelmüket arra irányítsuk, ami a hozadéka a foglalkozásoknak 

számukra.

Eszközigény: 

• résztvevői munkafüzet,

• számítógép, laptop, projektor, 

• filctollak, 

• színes ceruzák, 

• festékek, ecsetek

• ragasztó 

• flipchart tábla és papír, vagy csomagoló papír
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A diákok a foglalkozás sorozaton megismerkedhetnek a környezetvédelem alapvetéseivel és té-

máival a korosztályuknak megfelelő mélységben. A tematika ezen kívül a fenntartható fejlődés-

sel, az ökolábnyom fogalmával is megismerteti a tanulókat. A víz, a levegő és a föld, azaz a talaj 

védelmének, szennyezésének ismeretén keresztül jutnak el a diákok a környezettel kapcsola-

tos értékrend kialakulásáig az öko tudatos gondolkodásmódhoz. Felelősségvállalásukat segíti, 

hogy a téma kézzelfoghatóvá válik amikor a saját környezetükben is szembesülnek vele, akár a 

magyarországi legutóbbi évek környezeti katasztrófáit tekintve (pl. ciánszennyezés a Tiszán) akár 

a mikrokörnyezetükben a szelektív hulladékgyűjtéstől az újrahasznos tárgyak készítéséig, saját 

ökolábnyomuk csökkentéséig.

 

Az Öko-Klub foglalkozásai interaktív módon hívják fel a tanulók figyelmét az környezeti problé-

mákra- s teszik érzékenyebbé, nyitottabbá őket a környezetvédelem iránt. A tematika témái úgy 

követik egymást, hogy egymásra is épülnek, de önállóan is végezhetőek. A játékos feladatok 

segítik a megértést és az átélést, így sarkallva további környezetvédő tevékenységre a részt-

vevőket. A szerencsés az lenne, ha a tanulók minden foglalkozáson részt vennének, így egy 

közösség is alakulhat, akik közös erővel, összefogással tovább terjesztik a környezettudatosabb 

értékrendet. 

Összegzés
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• Bábel - Hesnával a világ 23. rész (Hogyan etetnek meg minket? 2014.05.28) 
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• Génmanipulált élelmiszerekről film:
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• Körös-Maros Nemzeti Park: 
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• Magyar nyelvű könyvek a fenntartható fejlődésről: 
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• Menzel, Peter - Faith D'Aluisio: Hungry Planet (2005) című könyvben:

24 ország átlagos családjainak 1 hetes étrendjét hasonlították össze. Van ahol heti $1 a koszt-
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Az Alföldön egyedül a SZÖSZ, azaz a Szeri Ökotanyák Szövetsége az egyetlen öko közösség, 

amely az itt élő öko-gazdákat fogja össze, Ópusztaszer, Pusztaszer környékéről.



81

Bővebben itt lehet olvasni róluk: http://elofaluhalozat.hu/szosz.php

Néhány Magyarországon működő környezetvédelemmel foglalkozó szervezet a teljesség 

igénye nélkül:

Bővebben itt lehet olvasni róluk egy rövid bemutatkozót: https://zoldcivil.hu/szervezetek/

• Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

Az Alapítvány 2003 óta működik váci székhellyel. Magosfa a Börzsöny második legmaga-

sabb csúcsa, de nevében benne rejlik a mag és a fa szó is, valamint utal a magyar népmesék 

égig érő fájára is.

A Dunakanyar és a Börzsöny természeti, kulturális továbbá humán értékeinek megőrzéséért 

fejti ki elsősorban tevékenységét.. Ugyanakkor számos országos hatással rendelkező prog-

ramja fut, sőt a nemzetközi szakmai közösségben is aktívan jelen van. Kismagos oktatóköz-

pontja 2012-ben nyitotta meg kapuit, és számos környezeti nevelési és ökoturisztikai mun-

kánk mellett helyet ad irodájuknak is.

Központi e-mail cím: magosfa@magosfa.hu

Központi telefonszám: (27) 375-450

• Magyar Természetvédők Szövetsége

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 110 hazai környezet- és termé-

szetvédő szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható 

fejlődés elősegítése.

Az 1989-ban alapított Szövetség tagjai Magyarország minden megyéjében jelen vannak és 

küzdenek természeti értékeink megóvásáért, a környezeti terhelések megelőzéséért. Nem-

zetközi szervezetekkel, kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve hangsúlyos sze-

repet játszanak Európa és a világ környezetvédelmi civil összefogásaiban.

Központi e-mail cím: info@mtvsz.hu

Központi telefonszám: (1)216-7297

• Ökotárs Alapítvány

Az Ökotárs Alapítvány az állampolgári önszerveződések támogatásával kíván hozzájárulni 

egy demokratikus, fenntartható és igazságos társadalom, valamint a nyilvánosság részvéte-

lén alapuló intézményrendszer fejlődéséhez.

Központi e-mail cím: info@okotars.hu

Központi telefonszám: +3614113500
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• Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Az Egyesület célja, küldetése

A környezeti nevelést feladatuknak vallók – s rajtuk keresztül a magyar társadalom – Ismere-

teinek, környezeti tudatosságának és felelősségének fejlesztése, gondolkodás- és életmód-

jának környezetbaráttá alakítása.

• A környezeti neveléshez szükséges ismeretek és módszerek gyűjtése és terjesztése, a 

környezeti nevelők munkájának segítése, a közöttük lévő együttműködés bátorítása és 

szervezése.

• ●A környezeti nevelők személyes hatékonyságának növelése, kapcsolatteremtő képessé-

gük fejlesztése.

• ●Az emberi kapcsolatok vizsgálata, megértése és javítása, az emberek egymás közti és a 

környezettel elérhető harmóniája érdekében.

• A természet és az ember tiszteletén alapuló etika formálása, a bolygó méretben és év-

századokban való gondolkodás felelősségének szorgalmazása, az együttműködés és a 

türelem gyarapítása.

• Az ökológiai fenntarthatósághoz szükséges készségek felismerése és gyakoroltatása.

• Forrás: https://kornyezetvedelem.lap.hu/kornyezetvedo_egyesuletek_szerveze-

tek/18857342
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Újrahasznosítás

Vízszennyezés

Szelektív  
hulladékgyűjtés

Vízerőmű

Üvegházhatás

Víz körforgása

Ivóvíz

Madarak és fák napja

Napelem

Napkollektor

Növénytársítás

Faültetés

Környezetszennyezés

Tudatos vásárlás

Kipufogógáz

Sárga kuka

Lomtalanítás

Pet-palack

Komposztálás

Bio élelmiszer

Öko-lábnyom

Biokertészet

Olajfúró torony

Levegőszennyezés

Megújuló energia

Fenntartható fejlődés

Erdőirtás

Atmoszféra

Nemzeti Park

Ózonlyuk

FÜGGELÉK 1 Activity kártyák
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Kipufogógáz

Klímavédelem

Greenpeace

Légszennyezés

Szmog

Föld napja

Papírgyűjtés

Felmelegedés

Északi sark

Pet-palack

Tiszai ciánkatasztrófa

Sörös doboz

Tömegközlekedés

Elektromos autó

Kerékpár

Műanyag

Természetvédelem

Szélerőmű

Savas eső

Asztma

Műtrágya

Édesvíz

Energiatakarékos

Körös folyó

Védett állatok

Túlnépesedés

Locsoló kocsi

Hőmérséklet  
emelkedés

Kipusztuló állatfajok

Víztisztítás
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A mai foglalkozáson:

1. Mi az ami tetszett, ami megragadott?

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

2. Mi az ami nem tetszett, amit kihagytál volna?

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

3. Mi az amit tanultál, ami tanulságos, meglepő volt a számodra?

.......................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

FÜGGELÉK 2 “Visszajelzés a foglalkozásról” kérdőív
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FELADATOK 
MEGOLDÁSA
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Teszt: Víz-Kvíz- Projektmunka 

1) Európa leghosszabb folyója: b) 

Volga, a Duna “csak” a második. 

Oroszország - Földrajzi adatok

Hossz 3690 km

Forrásszint 225 m

Vízhozam 8,000 m³/s

Vízgyűjtő terület 1 410 994 km²

Forrás Valdaj-hátság

Torkolat Kaszpi-tenger

Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/13-erdekesseg-a-dunarol/

2) Duna hány országot szel át?: c)

A Duna a világ „legnemzetközibb” folyója; 10 országon halad át, vízgyűjtő területe pedig 7 további  

országot érint. Több jelentős település is emelkedik a partjain, köztük négy jelenlegi főváros: 

Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád. A térség kulturális öröksége és természeti adottságai sok 

turistát vonzanak. A Duna országai: Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátor-

szág, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova, Ukrajna 

Forrás: http://www.erdekesvilag.hu/13-erdekesseg-a-dunarol/

3) Melyik a legsósabb tenger?: b)

A Vörös tenger a legsósabb tenger. A Holt tenger igazából nem is tenger, hanem tó, mint ahogy 

a Kaszpi „tenger” is valójában tó, mert csak azok lehetnek tengerek, amik kapcsolatban van a 

világtengerekkel, óceánokkal (a folyóval való összeköttetés nem számít).

4) Hol van a Föld legmélyebb pontja?: b)

Mariana-árok - Csendes- óceán délnyugati részére, a Mariana- árok 11.0034 m mély

5) Melyik NEM olimpiai sportág?: a)

A vízisíelés.

6) Melyik úszásnem szerepel az olimpián?: a)

A pillangóúszás

2. Téma a VÍZ
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7) Ki NEM vízi-szereplő?: c)

Olaf- mert ő hóember

8) Melyik nem vízisport?: b)

A sétahajózás

9) Ki írta Vízi zeneművet?: b)

Händel

10) Melyek Magyarország legjelentősebb folyói?: b)

Duna, Tisza, Rába, Dráva

11) Melyek a legjelentősebb tavaink?: a)

Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó

https://orszaginfo.magyarorszag.hu/informaciok/tarsadalom/tarsadalom.html

12) Miért hívják Magyarországot a gyógyvizek országának?: b)

Magyarország medencejellege és földtani felépítése miatt.

Vizeink a csapadékból származnak. A források száma, azok vízhozama, a felszíni vízhálózat sű-

rűsége, vízbősége mind a lehullott csapadék mennyiségétől függ. A lehulló csapadék lefolyik a 

lejtőn, beszivárog a talajba és a kőzetek repedéseibe vagy elpárolog. Magyarország medence-

jellege és földtani felépítése következtében felszín alatti vizekben rendkívül gazdag, sőt gyógy-

vizekben Európa egyik leggazdagabb országa.

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_termeszetvedelem/ch13s07.html

13) Édesvíz-sós víz aránya a Földön?: a)

2,5-3%-a édesvíz (felszíni és felszín alatti víz), amely az emberiség számára felhasználható, a töb-

bi sós víz, melyek a tengerekben, illetve óceánokban van.

Az édesvíz mennyisége csupán 3%-a a Föld vízkészletének, amelynek jelentős része (kb. 80%-

a) a sarki jégtakaróban található, így a valóban rendelkezésre álló édesvízkészlet a Föld teljes 

vízkészletének csupán 0,5 %-a. Ez nagyon csekély, ezért az édesvíz minden cseppjét meg kell 

becsülnünk!!!

Forrás: https://www.ervzrt.hu/a-vizrol/a-fold-vizkeszlete/

13+1) Az ember testének hány százaléka áll vízből?: a)

Az emberi test tömegének több mint a fele víz, felnőtt férfiaknál 60%, nőknél – a nagyobb 

testzsír-százalék miatt - 50%, míg a csecsemőknél 70%. Ennek 34%-a sejten kívüli, 66%-a sejten 

belüli víz. Felnőtteké 65-70% , újszülötteké 80%, idős embereké 50%.

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Elettani_alapismeretek/

ch01.html
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Békés Megye térképe  
Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/bekes-megye-jarasai-terulet-5-6297-km2-nepes-
seg-366-002-fo-jarasok-szama-9-db-tel

4. Téma a FÖLD
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RÉSZTVEVŐI 
MUNKAFÜZET
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1. ISMERKEDÉS, BEMUTATKOZÁS,  
A KÖRNYEZETVÉDELEM ELMÉLETI 
HÁTTERE 

100 évvel ezelőtt nagyjából alig voltunk a Földön 2 milliárdan. Mára a népességnövekedés meg-

haladja a 7 milliárdot. Olyan korban élünk, ahol a többi fajra a Földre, a környezetre mi magunk 

emberek jelentjük a legnagyobb veszélyt. A túlnépesedés következtében kizsákmányoljuk a 

természetet, a túltenyésztéssel, a túl halászattal, a fosszilis energiák túlzott használatával – ren-

geteg széndioxid keletkezik így nő az üvegházhatás, aminek a következtében emelkedik a Föld 

légkörének hőmérséklete – klíma változás jön létre, kiszámíthatatlan és szélsőséges időjárási 

viszonyokkal, tornádókkal, stb. 

A túlnépesedés minden környezeti probléma alapvető tényezője. Sajnos mára több milliárd em-

ber nem jut tiszta ivóvízhez, elegendő élelemhez. Azonkívül rendkívül sok hulladékot és szenny-

vizet termelünk – mintegy mérgezve tovább az élővilágot. Nagy probléma a légszennyezettség 

– a Föld népességének 90 %-a rossz levegőt szív be. 

Környezetvédelem

Sok helyen hallunk riasztó tényekről, globális felmelegedésről, savas esőkről…, melyek megol-

dása valóban globális szintű összefogásokat igényel (pl.: káros ipari gázok, szennyvizek kibocsá-

tása), és melyeket ráhagyunk a tudósokra és vezetőkre. 

Nekünk csak egyszerű dolgokban kell részt venni, ahhoz, hogy védjük a környezetet, mint pél-

dául a szelektív gyűjtésben. Amit bárki megtehet. Hiszen mindenki szép és zöld környezetet sze-

retne maga körül is. Ne legyintsünk erre érdektelenül, hogy ha más nem csinálja, akkor én sem, 

mert bár egy fecske nem csinál nyarat, de elhozza a változást.
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TALÁLJ VALAKIT A CSOPORTBAN, … NÉV / ALÁÍRÁS

… aki ült már elektromos autóban

… aki gyűjtött már újságpapírt

… aki fejt már kecskét

… aki tudja mi az a GREENPEACE

… aki látta a Walle c. filmet

… aki tudja mi az a komposzt

… aki tudja mi az az ózonlyuk

… aki látott már szélkereket

… aki evett már bio ételt

… aki vegetáriánus

… akinek van biciklije

… aki szelektíven gyűjti a szemetet

… aki ültetett már fát

… aki rendszeresen kirándul

Wanted- kerestetik
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Mi jut eszedbe erről: KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérlek írd ide mindent, ami eszedbe jut erről a szóról, fogalomról:

  .......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Írd ide a szó meghatározását, jelentését:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Szelektív hulladékgyűjtés:

Milyen típusú szemetet milyen színű kukába gyűjthetünk? (ez településenként eltérő lehet)

Párosítsd őket össze:

Műanyag Fehér kuka

Fém Zöld kuka

Papír Komposzt

Színes üveg Sárga kuka

Fehér üveg Kék kuka

Szárazelem Szürke kuka

Szerves hulladék Elemgyűjtő

GYAKORLAT
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Az ökológiai lábnyom fogalma:

Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását egy hektár-

ban kifejezett mutatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni.

“Ökológiai lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni az aktuális életvite-

lünkhöz szükséges javakat (élelem, energia, lakhatás stb...). Az átlagos egy főre eső ökológiai 

lábnyom 2,2 hektár, 2,5-szer nagyobb, mint 1961-ben. Ám ha megnézzük, hogy a Földön 11,3 mil-

liárd hektár biológiailag aktív föld- és tengerfelület van és 6,1 milliárd ember, akkor kiszámítható, 

hogy valójában minden emberre csak 1,8 hektár jut.”

(forrás: http://www.glia.hu/okolabnyom/index.php)

Kérjük válaszolj az alábbi kérdésekre és így megtudhatod a Te személyes ökológiai lábnyo-

mod méretét.

Az átlagos lábnyom mérete 3,75 – 4,25 hektár.

NYOMOZÁS!!! Találd ki! Saccold meg!

Szelektív hulladékgyűjtés 

Forrás:  
http://tudasbazis.sulinet.hu/
HU/termeszettudomanyok/
termeszetismeret/ember-a-ter-
meszetben-4-osztaly/az-elet-
telen-termeszet-alapismeretei/
szelektiv-hulladekgyujtes-ujra-
hasznositas

Csökkentsd ökológiai lábnyomod!

Forrás: http://www.zoldenergiavilag.hu/
csokkentsd-okologiai-labnyomod
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Olvasd el figyelmesen mind a két kitöltött tesztet!

Szerinted, hogyan élhet? hol? milyen életmódot az, aki kitöltötte a tesztet?

1)

Az Ön teljes ökológiai lábnyoma: 7,54 hektár

Teljes táplálkozás lábnyom: 2,79 hektár

Lakáskörülmények lábnyom: 3,01 hektár

  Tömegközlekedés lábnyom: 0,0 hektár

  Közlekedés autóval lábnyom: 0,41 hektár

  Légi közlekedés 0,07 hektár

Közlekedés lábnyom összesen: 0,48 hektár

Szemetelés lábnyom: 0,40 hektár

GYAKORLAT

1) Milyen gyakran eszik Ön húsételeket 

(marha, sertés, csirke, hal, tojás és tejter-

mékek)? Ha egyik kategória sem fedi le 

pontosan a válaszát, akkor hozzávetőlege-

sen becsülje meg.

• soha

• ritkán (majdnem vegetáriánus)

• alkalmanként

• gyakran            

• nagyon gyakran

• szinte mindig (majdnem mindegyik ét-

kezésben fogyaszt húst, tojást vagy tej-

terméket)

 

2) Az Ön által fogyasztott élelmiszerek 

mekkora része nem helyben termett (300 

km-nél messzebbről származik)?

• Csomagolt és távolabbról származó 

élelmiszereket vásárolok

• Kb. a háromnegyede nem helyben ter-

mett

• Kb. a fele nem helyben termett

• Kb. a negyede nem helyben termett

• A legtöbb általam fogyasztott élelmiszer 

nem feldolgozott, nem csomagolt és 

helyben terem

A - TÁPLÁLKOZÁS
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3) Hány személy lakik az Ön háztartásá-

ban? Ebből kiszámítható, hogy Ön milyen 

arányú hatást gyakorol a háztartására

• 1 személy

• 2 személy

• 3 személy

• 4 személy

• 5 személy

• 6 személy

• 7 vagy több személy

4) Hány négyzetméteres lakásban/házban 

lakik Ön?

• 232 m2 vagy annál nagyobb

• 177-231 m2

• 140-176 m2

• 93-139 m2

• 46-92 m2

• 19-45 m2

• 18 m2 alatt (kb. egy hálószoba)

5) Melyik meghatározás illik legjobban az 

Ön lakóhelyére?

• egyedülálló ház

• több emeletes lakóház vagy pavilon

• „zöld” lakóhely (ahol környezetbarát, 

energiatakarékos szempontok dominál-

tak a tervezéskor)

6) Használ Ön energiatároló eszközöket és 

hatásfok mérőket a lakóhelyén?

• nem

• igen

7) Ön átlagosan egy hét alatt mekkora távolságot tesz meg tömegközlekedéssel?

• 322 km vagy annál több

• 121-321 km

• 40-120 km

• 1-39 km

• 0 km

B - LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

C -TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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8) Átlagosan Ön mekkora távolságot tesz 

meg egy hét alatt autóval (akár sofőrként, 

akár utasként)?

• 644 km vagy annál több

• 483-643 km

• 322-482 km

• 161-321 km

• 10-160 km

• 0-9 km

9) Átlagosan hány liter üzemanyagot fo-

gyaszt az Ön autója 100 km-en?

• 4,7 l alatt

• 4,8-6,7 l

• 6,8-9,4 l

• 9,5-15.7 l

• 15,8 l felett

• nem járok autóval

10) Milyen gyakran utazik Önnel valaki?

• szinte sohasem

• alkalmanként (kb. 25%)

• gyakran (50%)

• nagyon gyakran (75%)

• szinte mindig

• nem járok autóval

11) Átlagosan Ön hány órát utazik repülővel évente?

• 100 órát

• 25 órát

• 10 órát

• 3 órát

• nem utazom repülővel

12) A többi emberhez képest Ön mennyi szemetet termel?

• sokkal kevesebbet

• kb. ugyanannyit

• sokkal többet

D - KÖZLEKEDÉS AUTÓVAL

E – LÉGIKÖZLEKEDÉS

F - SZEMETELÉS
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2)

Az Ön teljes ökológiai lábnyoma: 1,86 hektár

Teljes táplálkozás lábnyom: 1,28 hektár

Lakáskörülmények lábnyom: 0,40 hektár

  Tömegközlekedés lábnyom: 0,02 hektár

  Közlekedés autóval lábnyom: 0,04 hektár

  Légi közlekedés 0,00 hektár

Közlekedés lábnyom összesen: 0,06 hektár

Szemetelés lábnyom: 0,30 hektár

1) Milyen gyakran eszik Ön húsételeket 

(marha, sertés, csirke, hal, tojás és tejter-

mékek)? Ha egyik kategória sem fedi le 

pontosan a válaszát, akkor hozzávetőlege-

sen becsülje meg.

• soha

• ritkán (majdnem vegetáriánus)

• alkalmanként

• gyakran            

• nagyon gyakran

• szinte mindig (majdnem mindegyik étke-

zésben fogyaszt húst, tojást vagy tejter-

méket)

 

2) Az Ön által fogyasztott élelmiszerek 

mekkora része nem helyben termett (300 

km-nél messzebbről származik)?

• Csomagolt és távolabbról származó élel-

miszereket vásárolok

• Kb. a háromnegyede nem helyben ter-

mett

• Kb. a fele nem helyben termett

• Kb. a negyede nem helyben termett

• A legtöbb általam fogyasztott élelmiszer 

nem feldolgozott, nem csomagolt és 

helyben terem

A - TÁPLÁLKOZÁS
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3) Hány személy lakik az Ön háztartásá-

ban? Ebből kiszámítható, hogy Ön milyen 

arányú hatást gyakorol a háztartására

• 1 személy

• 2 személy

• 3 személy

• 4 személy

• 5 személy

• 6 személy

• 7 vagy több személy

4) Hány négyzetméteres lakásban/házban 

lakik Ön?

• 232 m2 vagy annál nagyobb

• 177-231 m2

• 140-176 m2

• 93-139 m2

• 26-92 m2

• 19-45 m2

• 18 m2 alatt (kb. egy hálószoba)

5) Melyik meghatározás illik legjobban az 

Ön lakóhelyére?

• egyedülálló ház

• több emeletes lakóház vagy pavilon

• „zöld” lakóhely (ahol környezetbarát, 

energiatakarékos szempontok dominál-

tak a tervezéskor)

6) Használ Ön energiatároló eszközöket és 

hatásfok mérőket a lakóhelyén?

• nem

• igen

B - LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

7) Ön átlagosan egy hét alatt mekkora távolságot tesz meg tömegközlekedéssel?

• 322 km vagy annál több

• 121-321 km

• 40-120 km

• 1-39 km

• 0 km

C -TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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8) Átlagosan Ön mekkora távolságot tesz 

meg egy hét alatt autóval (akár sofőrként, 

akár utasként)?

• 644 km vagy annál több

• 483-643 km

• 322-482 km

• 161-321 km

• 10-160 km

• 0-9 km

9) Átlagosan hány liter üzemanyagot fo-

gyaszt az Ön autója 100 km-en?

• 4,7 l alatt

• 4,8-6,7 l

• 6,8-9,4 l

• 9,5-15.7 l

• 15,8 l felett

• nem járok autóval

10) Milyen gyakran utazik Önnel valaki?

• szinte sohasem

• alkalmanként (kb. 25%)

• gyakran (50%)

• nagyon gyakran (75%)

• szinte mindig

• nem járok autóval

D - KÖZLEKEDÉS AUTÓVAL

11) Átlagosan Ön hány órát utazik repülővel évente?

• 100 órát

• 25 órát

• 10 órát

• 3 órát

• nem utazom repülővel

E – LÉGIKÖZLEKEDÉS

12) A többi emberhez képest Ön mennyi szemetet termel?

• sokkal kevesebbet

• kb. ugyanannyit

• sokkal többet

https://bocs.eu/okolabnyom/

F - SZEMETELÉS
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Saját ökolábnyom kiszámítása

1. Válaszd ki a 3 lakhely tábla közül a lakóhelyednek, s a 4 autó tábla közül a kocsidnak/

motorodnak (ha autózol/ motorozol) megfelelőt.

2. Válaszd ki a lakhely, autó, táplálkozás, szemetelés, tömegközlekedés és repülés táblák-

ból életviteled értékeit.

3. A 6 érték összege az ökolábnyomod globális hektárban.

Töltsd ki a saját teszted!

TESZT

1) Milyen gyakran eszik Ön húsételeket 

(marha, sertés, csirke, hal, tojás és tejter-

mékek)? Ha egyik kategória sem fedi le 

pontosan a válaszát, akkor hozzávetőlege-

sen becsülje meg.

• soha

• ritkán (majdnem vegetáriánus)

• alkalmanként

• gyakran            

• nagyon gyakran

• szinte mindig (majdnem mindegyik étke-

zésben fogyaszt húst, tojást vagy tejter-

méket)

 

2) Az Ön által fogyasztott élelmiszerek 

mekkora része nem helyben termett (300 

km-nél messzebbről származik)?

• Csomagolt és távolabbról származó élel-

miszereket vásárolok

• Kb. a háromnegyede nem helyben ter-

mett

• Kb. a fele nem helyben termett

• Kb. a negyede nem helyben termett

• A legtöbb általam fogyasztott élelmiszer 

nem feldolgozott, nem csomagolt és 

helyben terem

A - TÁPLÁLKOZÁS
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3) Hány személy lakik az Ön háztartásá-

ban? Ebből kiszámítható, hogy Ön milyen 

arányú hatást gyakorol a háztartására

• 1 személy

• 2 személy

• 3 személy

• 4 személy

• 5 személy

• 6 személy

• 7 vagy több személy

4) Hány négyzetméteres lakásban/házban 

lakik Ön?

• 232 m2 vagy annál nagyobb

• 177-231 m2

• 140-176 m2

• 93-139 m2

• 26-92 m2

• 19-45 m2

• 18 m2 alatt (kb. egy hálószoba)

5) Melyik meghatározás illik legjobban az 

Ön lakóhelyére?

• egyedülálló ház

• több emeletes lakóház vagy pavilon

• „zöld” lakóhely (ahol környezetbarát, 

energiatakarékos szempontok dominál-

tak a tervezéskor)

6) Használ Ön energiatároló eszközöket és 

hatásfok mérőket a lakóhelyén?

• nem

• igen

B - LAKÁSKÖRÜLMÉNYEK

7) Ön átlagosan egy hét alatt mekkora távolságot tesz meg tömegközlekedéssel?

• 322 km vagy annál több

• 121-321 km

• 40-120 km

• 1-39 km

• 0 km

C -TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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8) Átlagosan Ön mekkora távolságot tesz 

meg egy hét alatt autóval (akár sofőrként, 

akár utasként)?

• 644 km vagy annál több

• 483-643 km

• 322-482 km

• 161-321 km

• 10-160 km

• 0-9 km

9) Átlagosan hány liter üzemanyagot fo-

gyaszt az Ön autója 100 km-en?

• 4,7 l alatt

• 4,8-6,7 l

• 6,8-9,4 l

• 9,5-15.7 l

• 15,8 l felett

• nem járok autóval

10) Milyen gyakran utazik Önnel valaki?

• szinte sohasem

• alkalmanként (kb. 25%)

• gyakran (50%)

• nagyon gyakran (75%)

• szinte mindig

• nem járok autóval

D - KÖZLEKEDÉS AUTÓVAL

11) Átlagosan Ön hány órát utazik repülővel évente?

• 100 órát

• 25 órát

• 10 órát

• 3 órát

• nem utazom repülővel

E – LÉGIKÖZLEKEDÉS

12) A többi emberhez képest Ön mennyi szemetet termel?

• sokkal kevesebbet

• kb. ugyanannyit

• sokkal többet

F - SZEMETELÉS
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Írd be a saját értékeidet a táblázatba! 

Az Ön teljes ökológiai lábnyoma: hektár

Teljes táplálkozás lábnyom: hektár

Lakáskörülmények lábnyom: hektár

  Tömegközlekedés lábnyom: hektár

  Közlekedés autóval lábnyom: hektár

  Légi közlekedés hektár

Közlekedés lábnyom összesen: hektár

Szemetelés lábnyom: hektár
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2. TÉMA A VÍZ

Mélyüljetek el a zenében és engedjétek, hogy a gondolataitok áramoljanak… 

Mi jut eszedbe erről a szóról, írd ide azt a három dolgot, ami legelőször eszedbe jut: 

VÍZ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Vízszennyezés

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Óceán

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

GYAKORLAT
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VÍZ KVÍZ

1) Melyik a leghosszabb folyó Európában?

a) Elba

b) Volga

c) Duna

2) Duna hány országot szel át?

a) 8 országot

b) 9 országot

c) 10 országot

 

3) Melyik a legsósabb tenger?

a) Holt tenger

b) Vörös tenger

c) Kaszpi tó

 

4) Hol van a Föld legmélyebb pontja?

a) Haiti szigete mellett

b) Mariana árok

c) Indiai Óceánban

 

5) Melyik NEM olimpiai sportág?

a) Vizisíelés

b) Vitorlázás

c) Szinkronúszás

6) Melyik úszásnem szerepel az olimpián?

a) Pillangóúszás

b) Oldalúszás

c) Búvárúszás

7) Ki NEM vízi-szereplő?

a) Ariel

b) Némo

c) Olaf

8) Melyik nem vízisport?

a) Sárkányhajózás

b) Sétahajózás

c) Vizilabda

9) Ki írta a Vizi-zene művet?

a) Bach

b) Handel

c) Liszt

10) Melyek Magyarország legjelentősebb fo-

lyói?

a) Duna, Körös, Tisza, Zala

b) Duna, Tisza, Rába, Dráva

c) Tisza, Bodrog, Dráva, Zagyva

11) Melyek a legjelentősebb tavaink?

a) Balaton, Velencei-tó, Fertő-tó

b) Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó

c) Balaton, Fertő-tó, Szelidi-tó

12) Miért hívják Magyarországot a gyógyvi-

zek országnak?

a) Mert erre folyik a Duna

b) Magyarország medence jellege és földtani 

felépítése miatt

c) Mert sokat esik az eső

13) Milyen az édesvíz-sós víz aránya Földön?

a) édesvíz 3%- sós víz 97%

b) édesvíz 15 % - sós víz 85 %

c) édesvíz 50%- sós víz 50%

13+1) Az ember hány %-a víz?

a) 50%-a

b) 70%-a

c) 92%-a
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Víztisztító készítése

Hozzávalók:

• ●4 joghurtos pohár (az aljukat lyukasszuk ki úgy, hogy egy ceruza beleférjen), 

• ●1 befőttesüveg, 

• ●1 kávéfilter vagy szúnyogháló darab a lyukak lefedéséhez, 

• ●homok, 

• ●apró kavicsok, 

• ●aktív szén (beszerezhető állatkereskedésben vagy patikában).

Eljárás: 

Mielőtt hozzá kezdenénk a kísérlethez, alaposan mossuk át a homokot és a kavicsot folyó víz 

alatt. Akkor lesz tiszta, ha már teljesen átlátszó a víz. 3 joghurtos poharat töltsünk meg félig aktív 

szénnel, homokkal, kaviccsal. A negyedik pohárba helyezzük bele a kávé filtert.

Helyezzük egymásra a poharakat úgy, hogy a filteres legyen legfelül. A tornyot helyezzük bele a 

befőttesüveg szájába. Most öntsük a legfelső pohárba a piszkos vizet, melyet egy sáros tócsából 

merítettünk ki. A víz átfolyik a szinteken, ugyanazon az elven, mint az ipari víztisztító berendezé-

seknél.

Megfigyelés: a leérkező víz tisztább lesz, mint amit felül beöntöttünk.

Magyarázat: A különféle anyagok (aktív szén, homok, kavics) lyukacsos szerkezetűek, az anyag-

tól függően különböző nagyságúak ezek a lyukak. Az ilyen jellegű – azaz porózus – anyagok 

lyukain fennakadnak a különböző szennyező anyagok.

A víztisztító berendezés is több lépcsőben tisztítja meg az ivóvizet. Ha megszeretnétek vizsgálni 

a “tisztító anyagok” tulajdonságait külön-külön is átszűrhetitek rajtuk a vizet.

VIGYÁZAT! MEGINNI NEM LEHET’! az így megtisztított vizet, hiszen az még tele van baktériu-

mokkal és számos egyéb nehezen vagy egyáltalán nem lebomló anyaggal!!

(forrás: https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/jatekok_zenek_foglalkoztatok/14895/ki-

serletek_otthon_gyermekeknek_-_a_fold )

Tiszta ivóvíz
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Faágas értékelő 
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3. TÉMA A LEVEGŐ

Kérlek írd le, hogy mi jut eszedbe a LEVEGŐ szóról? 

Bármi, ami eszedbe jut számít! Cenzúrázás nélkül írd le, elég, ha csak szavakat írsz, vagy 

kifejezéseket. Aminek nem tudod a pontos jelentését, nem baj, majd a foglalkozás során 

tisztázzuk ezeket. 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

GYAKORLAT

Az üvegházhatás 

Forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/6507
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Üvegházhatás modellezése 

Forrás: Hubai Katalin Eszter (2014): „Üvegházhatás a PET-palackban”, avagy hogyan mutassuk be az 
üvegházhatást a tanteremben. Iskolakultúra. 24. évf. 11-12. sz. 69-75.

Vajon milyen hatással van a környezetre, ha a Föld légköre felmelegszik?

Mi történik a természetben? 

Mi történik az állatokkal, az élőlényekkel? 

Üvegházhatás modellezése: 

Hozzávalók csoportonként: 

• 4 darab kétliteres műanyag palack 

• 3 darab hőmérő, 

• körülbelül fél kilogramm föld, 

• celofán, 

• befőttes gumi,

• gumicső, 

• szódabikarbóna, 

• háztartási ecet,

• ha a teremben nincs olyan ablak, ahova odasüt a nap, akkor szükséges egy lámpa is. 

A vizsgálat megkezdése előtt a tanulókat kiscsoportba (2-3-4- fő) osztjuk. Elkészítjük a model-

leket: három műanyag palackot félbevágunk, és körülbelül azonos mennyiségű földet szórunk 

az aljukba. Egy-egy hőmérőt rögzítünk a palackok oldalához. Két palack tetejét befedjük fóliával.  

A negyedik palackba ecetet öntünk, szódabikarbónát szórunk bele, majd gumicsővel ellátott 

kupakot rakunk rá. Az ecet és a szódabikarbóna reakcióba lép és szén-dioxid fejlődik: 

Az egyik félbevágott palackba a fólián keresztül egy gumicső segítségével szén-dioxidot jutta-

tunk (4. ábra). 

A palackokat az ablakba helyezzük, oda, ahol egyenletesen süti a Nap. Amennyiben erre nincs 

lehetőség, akkor egy lámpa segítségével világítsuk meg mindegyik modellt egyforma fényerejű 

és teljesítményű lámpával azonos távolságról, körülbelül 20−30 cm-ről, így a lámpák jelképezik 

a napot.
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Jegyezzétek fel a kezdő hőmérsékletet mindegyik eszközben, majd 30 percen keresztül ötper-

cenként jegyezzétek fel a hőmérséklet változását. A kísérlet közben érdemes átgondolni a ko-

rábban tanult elméleti anyagot, valamint azt, ha a globális felmelegedés folytatódik, akkor an-

nak milyen következményei lehetnek.

Kezdő hőmérséklet: ……... C fok 

1 feljegyzés: ………….C fok

2. feljegyzés:................C fok

3. feljegyzés…………..C fok

4. feljegyzés:.................C fok

5. feljegyzés: …………C fok

6. feljegyzés:...................C fok

Végső hőmérséklet: …………………...C fok

Hulladékból termék – film megtekintése.

Mi az, ami eszedbe jut amikor a filmet nézed? Milyen kérdések merülnek fel benned? Milyen 

ötleteket gyűjtöttél? Mire inspirál a film? Mit tudtál meg belőle? Írd le pár szóban:

  ......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................
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4. TÉMA A FÖLD
Az első feladathoz készült Activity kártyák:   
Vágd ki őket, és játszhattok máskor is a barátaiddal: 

Újrahasznosítás

Vízszennyezés

Szelektív  
hulladékgyűjtés

Vízerőmű

Üvegházhatás

Víz körforgása

Ivóvíz

Madarak és fák napja

Napelem

Napkollektor

Növénytársítás

Faültetés

Környezetszennyezés

Tudatos vásárlás

Kipufogógáz

Sárga kuka

Lomtalanítás

Pet-palack

Komposztálás

Bio élelmiszer

Öko-lábnyom

Biokertészet

Olajfúró torony

Levegőszennyezés

Megújuló energia

Fenntartható fejlődés

Erdőirtás

Atmoszféra

Nemzeti Park

Ózonlyuk
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Kipufogógáz

Klímavédelem

Greenpeace

Légszennyezés

Szmog

Föld napja

Papírgyűjtés

Felmelegedés

Északi sark

Pet-palack

Tiszai ciánkatasztrófa

Sörös doboz

Tömegközlekedés

Elektromos autó

Kerékpár

Műanyag

Természetvédelem

Szélerőmű

Savas eső

Asztma

Műtrágya

Édesvíz

Energiatakarékos

Körös folyó

Védett állatok

Túlnépesedés

Locsoló kocsi

Hőmérséklet  
emelkedés

Kipusztuló állatfajok

Víztisztítás
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5. MIT TEHETÜNK? –  
KÖRNYEZETVÉDELMI TIPPEK  
A MINDENNAPOKRA

Környezetvédelmi tippek

Írd ide, hogy milyen környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteket találtál! 

Ha tudod írd le azt is, hogy mivel foglalkoznak: pl. Levegő Munkacsoport a légszennyezett-

séggel stb.

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Írd ide, hogy milyen weboldalakat, facebook stb. csoportokat találtál amik a környezetvé-

delemmel foglalkoznak:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

GYAKORLAT
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Megújuló energia plakátok:  
Beszélgessetek róla, hogy mit láttok a képeken!

Nem megújuló energiaforrások  
Forrás: https://energiaklub.hu/oktatoanyag/nem-megujulo-energiaforrasok-interaktiv-plakat-2537

Megújuló energiaforrások  
Forrás: https://energiaklub.hu/oktatoanyag/megujulo-energiaforrasok-interaktiv-plakat-2536
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Mit tehetünk mi? 

Amit mi is megtehetünk a környezetünkért, csoportban összegyűjtött környezetvédelmi tippek

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Klímamentő plakát  
Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/fenntarthato/klimamentes/
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FILM- ÉS OLVASMÁNYAJÁNLÓ  
A KÖRNYEZETVÉDELEM  
TÉMAKÖRÉBEN:

Sok olyan alkotás született már, ami a környezetvédelemmel foglalkozik, vagy valamilyen mó-

don kapcsolódik hozzá. Egy.-egy népszerű film, vagy olvasmány többet elárul a korról, amiben 

született- mint sok dokumentum film, vagy tudományos könyv. 

Néhány ajánló, a teljesség igénye nélkül: 

• ●Robert Merle: Malevil, 2009. 

• ●Åsa Schwarz: Nefilim, 2011.

• ●Lőrincz L. László: Az elátkozott hajó, 2004.

Filmek: 

• ●Alan J. Pakula: Pelikán ügyirat- akció krimi.

• ●Andrew Stanton: Walle

További ajánlatokat itt találsz: 

• (http://iffegyesulet.hu/aas_szoveg/file/173_kornyezetszennyezes_lapokon_es_a_filmvasz-

non.pdf)

• https://www.mafab.hu/movies/az-ember-gyermeke-45619.html&show_bio=1

• http://trendalelke.hu/index.php/koz-ter/item/1892-10-konyv-gyerekeknek-es-felnottek-

nek-hogy-minden-nap-fold-napja-legyen-az-otthonunkban


