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1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató mozgalmat indított el a Föld 

védelmében. Azóta a diákból az alternatív energiaforrások világhírű szakértője lett. Már 

mozgalmának megindításakor több mint 25 millió amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész 

Földre kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne. 

A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 

fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 

 

Nézd meg az alábbi youtube videót_ 

https://www.youtube.com/watch?v=_a1Y5q5viGg 

Te mivel járulsz hozzá Földünk védelméhez? 

A Mit tehetsz Te? mozgalom lényege, hogy megmutassuk, egészen egyszerű cselekedetekkel 

is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Elég, ha csak 

odafigyelünk cselekedeteinkre és azok következményeire. Ha minden nap teszünk valami 

apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, döntünk stb. környezetünk 

fenntarthatósága érdekében, máris tettünk valamit a változásért. Válassz, sokat tehetsz. 

A mindennapi apró cselekedetek része a tájékozódás, mert ha tudod például, hogy mi az az 

ökolábnyom-számláló, vagy mennyi idő alatt bomlik le egy műanyag reklámszatyor, vagy 

mekkora a húsfogyasztás környezeti terhe, akkor már azt is tudod, mit kell tenned. Minden nap. 

Mert ahogy a Föld napja mozgalom egyik jelszava is mondja Egyetlen nap kevés… 

https://www.youtube.com/watch?v=_a1Y5q5viGg
https://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas
https://fna.hu/mittehetsz/hetikihivas
https://fna.hu/mittehetsz/okolabnyom
http://husmenteshetfo.hu/
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Töltsd ki az alábbi kvízt és küldd el a megfejtést!! 

Mit tudtok a Földről? - kvíz - Föld napja  

 
1. A  Föld a Naptól számított ………….. bolygó. 
A)   harmadik   B)   nyolcadik   
  C )  második 
 
2. A Föld alakja hasonlít egy …………. . 
A)  gömbre    B)  körre    
  C)  körtére 
 
3. Hol helyezkedik el a Földünk? 
A)   a Naprendszeren túl  B) a Tejútrendszerben  
  C)   a meteorok között  
 
4. Ki hajózta először körbe a Földet? 
A)   Farkas Bertalan  B)   Neil Armstrong   
  C)   Magellán 
 
5. Merre forog a Föld? 
A)   nyugatról keletre  B) keletről nyugatra  
  C)   nem forog 
 
6. Milyen színű a világűrből nézve a Föld? 
A)   zöld    B)   barna    
  C)   kék 
 
7.  A Föld egyetlen természetes kísérője …………… . 
A)   a Hold    B)   a Vénusz    
  C)   az üstökös 
 
8. Miből épül fel a földkéreg? 
A)   homokból   B)   agyagból   
  C)   kőzetekből 
 
9. A Föld felszínének hányadrészét borítja víz? 
A)   egyharmad   B)   háromnegyed   
  C)   egynegyed 
 
10. A Földön a magasságokat és a mélységeket …………….. mérik. 
A)   a földfelszíntől   B)   a tengerszinttől  
  C)   a parttól 
 
11.   A Földet ózonréteg védi ………………….  . 
A)   a viharoktól   B)   a káros sugaraktól  
  C)   a portól 
 
12. Az esőerdők ………….. adnak a légkörnek. 
A)   oxigént    B)   szén-dioxidot   
  C)   nitrogént 
 
13. A legnagyobb veszélyt a földi életre ……………… jelenti. 
A)   a vulkánok   B)   az árvizek   
  C)   környezetszennyezés 
 
+1 A környezet védelme ………………….. a feladata. 
A)   a politikusoknak  B)   a hivataloknak   
  C)   mindenkinek 
 

 


