Feladatlap
1. Húzd alá melyik jobb környezetvédelmi szempontból?
Vászon bevásárló szatyor / nylon zacskó
Száraz elem
/ tölthetı akku
Eldobható borotva
/ villanyborotva
Golyós dezodor
/ hajtógázas dezodor
Mőanyagflakonos mustár / üveges mustár
Zacskos tej
/ dobozos tej
Filteres tea
/ teafő

2. Hulladékos toto! A helyes válaszok elıtti betőket írjátok fel egymás mellé
és az összekevert betőkbıl 1 szót olvashattok ki!
Melyik a szelektív hulladékgyőjtés helyes megfogalmazása? (1 helyes válasz)
A Azt a hulladékot győjtöm, amit nem tudok máshová kidobni, eltüntetni.
K Anyagfajták szerint külön győjtjük a hulladékokat.
Miért helyes a szelektív hulladékgyőjtés? (3 helyes válasz)
R Mert ha külön győjtjük a hulladékokat, akkor késıbb lehet hasznosítani.
V Hogy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más-más elıírás
vonatkozik.
Ö Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban.
Y Nem kerülnek veszélyes anyagok a környezetbe.
Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarországon, miután a kukáskocsi
elszállította? (1 helyes válasz)
V Elszállítja a legközelebbi erdı szélébe.
T Elégetik egy hulladékégetıben.
N Elhelyezik egy hulladéklerakóban.
L Hasznosítják.
Válaszd ki a környezetvédelmi szempontból legjobb csomagolást! (1 helyes válasz)
G Tetrapack doboz
O Visszaváltható mőanyag palack
F Alumínium doboz
Z Visszaváltható üveg
A Eldobható mőanyag palack
Kinek a feladata a hulladékok megfelelı kezelése? (3 helyes válasz)
S Nekem nem, nem én vagyok a kukás ember.

E A hulladékkezelı cégek feladata.
T Én is segíthetem, a hulladékgyőjtık megfelelı használatával.
R Csak a felnıttek feladata.
E Mindannyiunk közös feladata.

3. Tanulmányozzátok az üveg életútjának ábráját! Fogalmazzatok meg
érveket a hasznosítás mellett!

4. Sajnos, a hulladékkeletkezést teljesen nem lehet megszüntetni. Azonban a
környezetre gyakorolt negatív hatását a hulladékok mennyiségének
csökkentésével lehet mérsékelni. A következı négy “lépés” segít bennetek a
helyes út megtalálásában. Olvassátok el figyelmesen, majd beszéljétek meg
társaitokkal!
1.
CSÖKKENTSD A FOGYAS ZTÁST!
Tudatosan vásárolj! Gondolkozz, mielıtt választasz!
Gondold meg, valóban szükséged van rá?
Nem tudod kölcsönözni, bérelni?
Meg tudod osztani másokkal, amit vennél?
Tartós, jó minıségő árut vegyél!
2.
JAVÍTSD MEG, HASZNÁLD ÚJRA!
A visszaváltható, környezetbarát,
többutas csomagolást vedd! Vásárolj utántöltı,
nagyobb kiszereléső termékeket!
Javítsd meg dolgaidat, mielıtt újat vennél!
Amire nincs szükséged, „add oda” másoknak!
(bolhapiac, használt cikk boltok, jótékonysági adományok)
3.
GYŐJTSD KÜLÖN A HULLADÉKOKAT!
Hulladékaid 75 %-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek
belıle!
Kezd a papír győjtésével, majd komposztáld a szerves hulladékokat.
Győjtsd külön az üvegeket, mőanyagokat, fémeket is!
Helyezd el ezeket hulladékudvarban, győjtıszigeten,
vagy esetleg az otthoni szelektív győjtıkben!
4.
VÁSÁROLJ HULLADÉ K HAS ZN OSÍTÁSÁV AL KÉS ZÍTETT TERMÉKET!
Ezzel ösztönözheted a piacot az ilyen termékek gyártására, forgalmazására!
Így takarékoskodsz a Föld nyersanyag és energiakészleteivel!
Óvd meg bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól!
(talaj-, víz-, levegıszennyezéstıl, az élıhelyek, élılények pusztulásától)

Határozzatok meg egyéni célokat!
Győjtsétek össze mit tehettek ti ezeknek az elveknek a megvalósításáért!

