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Pedagógus neve: László Olga 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 6. 

Téma: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

Dátum: 2020. 04. 20. 

A csoportfoglalkozás célja: a diákok környezeti és a természeti kultúrájának fejlesztése, a 

környezeti és egyéb erőforrások ésszerű felhasználásának ösztönzése, az aktív részvétel 

előmozdítása a környezetvédelmi és környezeti tevékenységekben. A világ minden élet 

tulajdonjogának erősítése. Segíteni, felismerni a természet és a bolygó védelmének és 

megmentésének szükségességét. 

https://www.youtube.com/watch?v=o5FV_gRSsy8 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

Ez a Föld napja mozgalom egyik jelmondata.  

A Föld Napjának alapgondolata az Egyesült Államokban élő egyetemi hallgató, Denis Hayes 

ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen mintegy 25 millió 

amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára, illetve 

tiltakozzon a vizeket szennyező hulladéklerakók, a levegőt egyre súlyosabban szennyező 

közúti közlekedés, a fajok kiirtása, a természetes élőhelyek eltűnése ellen. 

Kérlek, tekintsd meg ezt a rövid kisfilmet: 

https://www.youtube.com/watch?v=H-Xal_gKx6c 

Én viszont tovább „kutakodtam”, és rábukkantam a következőre. 

A Föld Napja hagyománya 1840-re nyúlik vissza, amikor J. Sterling Morton családjával 

Nebraska államba költözött. Nebraska végtelen prérijeit nyitotta meg előttük magányos fákkal, 

melyeket tűzifának használhatták, vagy házépítésre szolgáltak volna. A nap és a szél elől sehol 

sem lehetett elrejtőzni, és a száraz föld nagyon gyenge termést adott. 

Morton és felesége azonnal faültetésbe kezdtek, és kampányt indítottak a tereprendezés 

előmozdítása érdekében. Morton, a Nebraskai első újság későbbi szerkesztője, az élet 

ösztönzéseként zöldövezet létrehozását javasolta ezen a hatalmas kopár síkságon. Morton azt 

javasolta, hogy az akkor újonnan alakult Nebraska állam polgárai alapítsanak egy tájrendezési 

napot - egyfajta fanapot. 

Az ötlet általános támogatást kapott. Az első fák napján az állami lakosok körülbelül egymillió 

fát ültettek. 

1882-ben Nebraska hivatalos ünnepnek nyilvánította a fák napját, amelyet Morton 

születésnapján, április 22-én ünnepelték. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5FV_gRSsy8
https://www.youtube.com/watch?v=H-Xal_gKx6c
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1970 óta a fa nap ünneplésének fő tevékenysége elsősorban a környezetvédelem és a lakosság 

megismerésének a természeti erőforrások folyamatos kimerülésével kapcsolatos gondolatára 

épült. Az ünnep új nevet kapott - Föld Napja -, és országossá vált. A Föld Napjának szervezői 

hatalmas környezetvédelmi mozgalmat kezdeményeztek, amely megváltoztathatja a 

fogyasztási szokásokat és az ipari termelési gyakorlatokat. Magyarországon 1990 óta ünneplik 

a Föld Napját, ünneplésének fő tevékenysége elsősorban a környezetvédelem és a lakosság 

megismerésének a természeti erőforrások folyamatos kimerülésével kapcsolatos gondolatára 

épült. 

Bolygónk nagyon elszennyeződött, és ebben a hatalmas hulladéklerakóban még nem fedeztük 

fel az élet veszélyeit. Mi még mindig itt élünk, de élhetnek-e itt gyermekeink? 

 „Globális gondolkodás - helyi fellépés”. A Föld Napjainak mély jelmondata. Természetesen 

lehetetlen megoldani a természet és az emberiség kölcsönhatásának összes problémáját, és nem 

szükséges egy ekkora globális feladatot a helyszínen megoldani. Ami ennél is fontosabb: 

csináld magad konkrét előnyök elérése érdekében, függetlenül attól, hogy kicsinek tűnik. 

Bármilyen tevékenységet végzel a természet érdekében, tudd, hogy nem vagy egyedül. 

Jelenleg nyilvánvalóvá vált, hogy a környezeti problémák megoldása egy bizonyos társadalmi 

ökológiai kultúrát igényel. Ennek kialakulásához a meglévő tudás és készségek, értékek, hitek 

és eszmék alapján még további környezeti nevelés, oktatás, önképzés is szükséges. A saját 

ökológiai kultúrád megismerése céljából ajánlom az alábbi ökológiai teszt kitöltését. Ne feledd: 

a bolygó szennyezése komplex probléma, amelynek megoldása végül meghatározza az ember 

létezését. 

 

 

Ökológiai teszt 

1. A Földet szennyező hulladékok nagy része a következő: 

a. Műanyag. 

b. Üveg. 

c. Fém. 

 

2. Mely nagyváros lakosai termelik a legtöbb háztartási hulladékot? 

a. Moszkva. 

b. London. 

c. New York. 
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3. Melyik Franciaország legaktívabbnak és virágzóbb iparágazata? 

a. Csomagolóanyagok gyártása. 

b. A szemét újrahasznosítása. 

c. Autógyártás 

 

4. Mi előzi meg a hulladék újrahasznosítását? 

a. Szétválogatás. 

b. Gyűjtés. 

c. Aprítás. 

 

5. A feldolgozáshoz a műanyagot előzetesen 

a. Komposztálják. 

b. Speciális körülmények között elégetik. 

c. Illatosítják. 

 

6. A hulladéklerakó kiválasztásakor az elsődleges szempont: 

a. A föld és a talajvíz védelme. 

b. A hulladéklerakó elkerítése. 

c. A megfelelő felszerelés. 

 

7. Az "illegális" szemétlerakók létesítése a következőket vonja maga után: 

a. Talajszennyezés. 

b. A táj rútsága 

c. Az éghajlati viszonyok megváltozása (hőmérséklet, páratartalom). 

 

8. Az egészségügyi előírások kidolgozásának, valamint az adott termelés megindításáról vagy 

leállításáról szóló döntések alapja: 

a. Az anyag legnagyobb megengedett koncentrációja. 

b. Nehézfémek jelenléte. 

c. Állami minőségi szabvány. 
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9. A káros kibocsátások a következőket érintik: 

a. Csak azokat a régiókat, ahol a szennyezés történt. 

b. A közeli régiókat. 

c. Még a nagyon távol eső területeket is. 

 

10. A víz legfélelmetesebb "adalékanyaga": 

a. Háztartási hulladék. 

b. Növényvédő szerek. 

c. Ásványi műtrágyák. 

 

11. Melyik iparág termeli Európában a hulladék legjelentősebb részét? 

a. Nehézipar. 

b. Könnyűipar. 

c. A mezőgazdaság. 

 

12. Mely ágazatnak tulajdonítható a vezető pozíció a káros anyagok légkörbe történő 

kibocsátásának szempontjából? 

1. Hő energetika. 

2. Olaj- és gázfeldolgozás. 

3. Közlekedés. 

 

13. Hány évig marad változatlanul az erdőbe dobott műanyag tárolóeszköz? 

a. 10. 

b. 50. 

c. akár 100 vagy annál több 

 

14. Hány év alatt bomlik le a papír? 

a. 1-2 év. 

b, 5-8 év. 

c. legalább 20 év. 
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Amint megkapom mindenkitől a válaszbetűket, megküldöm számotokra a helyes válaszokat, 

valamint megbeszéljük a levonható következtetéseket.  Jó munkát! 

 

Vigyázzunk Földünkre! Mindenki, mindenütt, együtt, és külön-külön! Nincs más út 

számunkra. A Föld az élő világával a legnagyobb csoda, amink van. A holnap Földje olyan 

lesz, amilyennek ma tesszük! 

Köszönöm a figyelmet! 

Várom a válaszokat! 

 

 


