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Leon és a környezetvédelem
Ez a feladatsor kicsit más, mint amit eddig kaptatok. Most nem csupán szövegértési
kérdésekkel találkozhattok, hanem egy olyan fontos témát szeretnénk körüljárni veletek,
mint a környezetvédelem. A feladatsor alapját az Annie Groovie által írt és rajzolt Leon
és a környezetvédelem című könyv adta (a könyvet a Csimota Kiadó adta ki 2010-ben.)

in

A bolygó, ahol élünk, elég sokat köhécsel mostanában.
Sajnos a lakói annyit szennyezik, annyit pazarolnak, annyi
fölösleges dolgot fogyasztanak és annyi a rossz szokásuk,
hogy a Föld lassan már alig kap levegőt!
Ha mindenki csak egy icipicit segít, talán még meg lehet
gyógyítani. Olvasd hát el ezt a könyvet, és máris megtudod, mi a tennivalód! Majd meglátod, hogy egész apró
dolgokkal akkora eredményt lehet elérni, mint egy ház.
Végül is a mi házunk ez a Föld, nem?
Ha közösen szorgoskodunk, talán megmenthetjük bolygónkat! A környezetvédelem ugyanis nem a miniszterek és nem a tanár nénik ügye,
nem is csak a szomszéd Lajos bácsié, hanem a tiéd, az enyém, mindnyájunké!
Akkor pedig gyürkőzzünk neki, és segítsünk, amíg még lehet! Vigyázz! Kész! Rajt!

M

Szemetesbe dobd a szemetet! Megesett már veled, hogy kirándulás közben
szemetelni láttál valakit? Velem sajnos igen, mégpedig nem is egyszer! Egy cigarettacsikk
két év alatt bomlik el, egy kólásdoboznak pedig száz év kell hozzá! Vagyis a szemét
túléli a szemetelőt. Szerinted ez nem piszokság?

Válogasd szét a hulladékot! Mindenki termel szemetet, de abban még egy csomó
újra felhasználható anyagot lehet találni. Például papírt, kartont, üveget, műanyagot!
Éppen ezért gyűjtögessük szépen külön, mint Hamupipőke, és vigyük el a szelektív
hulladékgyűjtő konténerekhez! Hadd legyen még egy életük, nem?

Ne folyasd feleslegesen a vizet! Remélem, tudod, hogy az ivóvíz aranyat ér! Ha
nem is igazi aranyat, de majdnem. No de hogy lehet spórolni vele? Ne locsold meg
például a kertet, ha az időjósok esőt mondanak. Persze ők is tévedhetnek, de várd ki
a végét! Sőt, ha van kedved, egy hatalmas hordóba összegyűjtheted az esővizet, és
akkor pár napig nem kell a vezetékből használni. Uff, az Esőisten veled van!

1. Húzd alá az igaz állításokat!
Bolygónk veszélyben van, mert szennyezzük, túl sok felesleges dolgot
fogyasztunk, és nem vigyázunk eléggé rá.

B.

Az ember a Föld ura, korlátlanul használhatja a természet kincseit, nem kell
odafigyelnie a környezetvédelemre.
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A.

C. A környezetvédelem kizárólag az ezzel foglalkozó tudósok dolga.
D. A környezetvédelem mindnyájunk közös feladata, felelőssége!

2. A következő mondatokat hallgatva Leon néha nagyon örül, néha
Kezdjük
elején!
nagyon az
szomorú!
Húzd a megfelelő mondatokat a megfelelő helyre!

A. „Én szelektíven gyűjtöm a szemetet.”
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„Az erdő elég nagy, ezért úgy gondolom, bárhol
B. elhajíthatom a szemetet kirándulás közben.”
„Ha csak tehetem, gyalog, kerékpárral vagy
C. tömegközlekedéssel járok.”
„Vásárláskor mindig viszek magammal kosarat,
D. bevásárló szatyrot.”

M

3. M
 iért érdemes nejlonzacskó helyett otthonról hozott kosárba pakolni a
vásárolt árut, ha szeretnénk környezettudatosan vásárolni? Karikázd
be a helyes választ!
A. Mert a kosár sokkal szebb, mint a nejlonzacskó.
Mert egy kosárba mindig sokkal többet tudunk pakolni, mint egy
B. nejlonzacskóba. Nem létezik olyan nagy nejlonzacskó, ami nagyobb lenne
egy kosárnál.
C.

Mert a nejlonzacskó szennyezi a környezetet, különösen, ha egyszeri
használat után rögtön eldobjuk. Több mint négyszázötven év, míg lebomlik.

4. A
 nya tojásrántottát szeretne készíteni vacsorára. Megkérte Leont,
hogy vásároljon be a boltban. Szerinted Leon, a nagy környezetvédő
hogyan oldja meg a feladatot? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
Leon vesz egy kis doboz tojást, egy kicsi zacskó sót, egy fél kiló kenyeret és
a pénztárnál kér egy nejlonzacskót is.
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A.

Leon vesz egy kis doboz tojást, egy kicsi zacskó sót, egy fél kiló kenyeret, a
B. pénztárnál kér egy nejlonzacskót, és meglát egy csomag gumicukrot, azt is
megveszi.

Leon vesz egy nagy tálca tojást, egy nagy csomag sót, egy fél kiló kenyeret,
C. a pénztárnál meglát egy zacskó gumicukrot, azt is megveszi. Mindent az otthonról hozott kosarába pakol.
D.

Leon vesz egy nagy tálca tojást, egy nagy zacskó sót, egy fél kiló kenyeret.
Mindent az otthonról hozott kosarába pakol.
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5. I gaz vagy hamis? (Írd a válasz mellé a megfelelő betűjelet: I=igaz,
H=hamis!)
Aki autó helyett kerékpárral közlekedik,…

A. … annak izmosabb és erősebb lesz a lába.

B. …az nem használ el benzint, így kíméli a környezeted.
C. …az soha sehova nem fog rendesen odatalálni.
D. …könnyebben kikerüli a közlekedési dugókat.

6. Fejezd be a mondatokat! Kösd össze!

Fogmosás közben elzárom a csapot, így
takarékoskodom az…….

M
A.

B. A papír mindkét oldalára írok, így védem az….

villanyárammal.
tiszta levegőre.

C.

Mindig lekapcsolom a lámpát, ha kimegyek egy
helységből, így spórolok a……

ivóvízzel.

D.

Autózás helyett kerékpározom, így vigyázok
a……..

erdőket.

7. K
 arikázd be azoknak a dolgoknak a betűjelét, melyeket újra tudnak
hasznosítani!
A. régi újság

C. fogkefe
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B. kiürült ásványvizes palack

D. kiürült konzervdoboz

8. G
 ondold végig, te mivel járulsz hozzá ahhoz, hogy megóvjuk
Földünket! Írj le két dolgot!

..............................................................................................................................................................................................
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9. H
 ogyan tudnál hasznossá tenni egy kiürült PET-palackot vagy egy
üres befőttesüveget, ahelyett, hogy a kukába hajítanád? Használd
a fantáziád, és írd vagy rajzold le nekünk egy külön lapra! A lapra írd
rá a neved és az iskolád nevét!

M

10. M
 it gondolsz, hogyan fog kinézni bolygónk ötven év múlva? Rajzold
le nekünk egy külön lapra! A lapra írd rá a neved és az iskolád nevét!

Első osztályosok szüleik, pedagógusaik segítségét kérhetik a megoldáshoz.
Könyveinket megvásárolhatják a www.rainbowkatalogus.hu oldalon.

