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Pedagógus neve: Kecskés Istvánné 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 5. 

Téma: Mit tehetünk a környezetszennyezés ellen? 

Dátum: 2021.02.08 

Forrás:https://kornyezetvedokklubja.webnode.hu/a-kornyezetvedelem-fontossaga/2021.02.06 

https://www.google.hu/imghp?hl=hu&tab=wi (Google Képek) 

https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/4571/kornyezetvedelem2021.02.06 

https://napidoktor.hu/otthon/egyedul-cselekedhetunk-7-okos-tipp-kornyezetszennyezes-

ellen/2021.02.06 

 

Kedves Lányok! 

A mai csoportfoglakozás témája a környezetszennyezés amely napjaink egyik legnagyobb 

globális problémája. A világ országai azon dolgoznak, hogy a Földet hogyan tudnák minél 

tisztábban tartani. Mi emberek sajnos tudatosan vagy öntudatlanul szennyezzük 

környezetünket. Szennyezzük a vizeket, a légkört, a talajt, írtjuk az erdőket és az élővilágot. Ez 

hatalmas pusztulásokat okoz a természetben. 

 A vizekbe beleengedik a tisztítatlan szennyvizet. A gyárak, a közlekedési járművek és minden 

ami szén-dioxidot bocsát ki szennyezi a levegőt. A 

talajt pedig a mezőgazdaság teszi tönkre, a rengeteg 

vegyszerrel és műtrágyával.  

A tengeri katasztrófák is súlyos pusztuláshoz 

vezethetnek. Ugyanis a víz felszínén úszó olaj nem 

oldódik és elzárja az oxigént az élőlényektől. Így azok 

elpusztulnak.  

A légszennyezés mind az állatok, mind pedig az emberek 

számára káros. Egyre gyakrabban fordulnak elő savas 

esők is. A savas eső szétmarja a növényeket és megöli 

az állatokat. 

 

A mezőgazdaság a rengeteg vegyszerrel és 

műtrágyával rombolja a talaj élővilágát. A permetszereket a növények leveléről az eső lemossa, 

majd a vízzel együtt beszivárog a talajba. Újabb szennyezés! 

https://kornyezetvedokklubja.webnode.hu/a-kornyezetvedelem-fontossaga/2021.02.06
https://www.kamaszpanasz.hu/hirek/zoldovezet/4571/kornyezetvedelem2021.02.06
https://napidoktor.hu/otthon/egyedul-cselekedhetunk-7-okos-tipp-kornyezetszennyezes-ellen/2021.02.06
https://napidoktor.hu/otthon/egyedul-cselekedhetunk-7-okos-tipp-kornyezetszennyezes-ellen/2021.02.06
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Nézd meg a következő kisfilmet! 

https://www.youtube.com/watch?v=hvW4HSswHBE 

Te mit teszel annak érdekében hogy egészséges, tiszta környezetben élj? 

Tippek amellyel csökkentheted könnyedén a környezetszennyezést: 

1. Műanyag és papírzacskók újra hasznosítása: Vásárlás alkalmával ne dobd a kukába 

hanem a következő vásárlásnál felhasználhatod. Esetleg áttérhetsz a pamut/szövet 

bevásárló táska használatára. 

2. Műanyag palack szelektív gyűjtése. Környezetedet kíméled ha áttérsz üveges víz 

fogyasztására. Használj víztisztítót, így könnyedén ásványvíz minőségű vizet ihatsz. 

3. Környezetbarát mosószerekre, öblítőkre való áttérés 

4. Spórolás az energiával. Ha lehet hetente legalább egyszer a kimosott ruhát szabad 

levegőn szárítsuk. 

5. Újrahasznosított WC papír vásárlás, papír törlőkendő használata helyett mikroszálas 

törlőkendő használata 

6. A lakásban fűtési szezonban csökkentsük 1-2 fokkal a hőmérsékletet. 

7. Ruházat vásárlásakor olyan anyagot válasszunk amely nem igényel vegyi tisztítást. 

8. Komposztáljunk! A maradék otthoni hulladékból gazdag organikus műtrágyát 

nyerhetünk. Ezeket felhasználhatjuk növényeinkhez a vegyszeres műtrágya helyett. 

9. Csökkentsük az autó használatát. A szén-monoxid hozzájárul a globális 

felmelegedéshez 

10. Ültessünk fákat! A fák oxigént termelnek amely hozzájárul a frissebb, tisztább 

levegőhöz. 

sokszinuvidék24.hu 

 

Végül tekintsetek meg egy filmet amely szintén a környezetszennyezésről szól, csak rajzfilm 

változatban!! 

 

https://hu.pinterest.com/pin/205969382936976987/2021.02.06 

https://www.youtube.com/watch?v=hvW4HSswHBE
https://hu.pinterest.com/pin/205969382936976987/
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