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energiAFogyASzTáSi TeSzT

Otthon Igen Nem

1. Lekapcsoljuk a villanyt, ha nem vagyunk a szobában.

2. Fogmosás közben elzárom a csapot.

3. Amikor fázom a lakásban, felveszek egy pulóvert.

4.  Szellőztetéskor teljesen kitárom az ablakot, hogy 
gyorsan kicserélődjön a levegő.

5. Gyalog vagy kerékpárral megyek az iskolába.

6.  A meghibásodott dolgokat megjavítjuk ahelyett, hogy 
újakat vásárolnánk.

7.  Vigyázok a játékaimra, ruháimra, hogy sokáig jók le-
gyenek.

8. Általában rövid ideig szoktam zuhanyozni. 

9.  Ha elmegyünk otthonról, a fűtést alacsonyabb hőmér-
sékletre állítjuk.

10. Víztakarékos WC-tartályunk van otthon.

11. A papírlap mindkét oldalára írok, mielőtt kidobom.

12.  Ha hideg vizet akarok inni, addig folyatom a csapot, 
amíg jó hideg víz jön belőle.

13. Csak hagyományos izzókat használunk.

14.  A TV-t vagy számítógépet bekapcsoljuk, amikor ha-
zamegyünk, és lefekvésig ki sem kapcsoljuk.

összesen:

Add össze az igen és a nem válaszaidat!
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Találós kérdés

Sokszor láttál, ismersz-e?
Börtönöm a kemence,
de rabságom nem örök,
kapom magam, kitörök.
Lángost sütök, kenyeret,
aki fázik, megszeret.
Ha locsolnak, elalszom,
minden vízre haragszom.
Kandallóban táncolok,
elviszem az álmotok,
ha kígyózva éjfélen
kibújok a kéményen.
Piros ruhám ég, lobog!
Találd ki, hogy ki vagyok!
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fűtőbereNdezések



272 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANuLóI

CSAk energiATAkArékoSAn!

1. Mérd meg a hőmérsékletet

 a) fejmagasságban   oC

 b) a földön  oC

 c) az ablaknál  oC

Mit tapasztaltál?

Mi lehet a különbség oka?

2. Hány oC a legegészségesebb a lakásban?   oC

3. Jelöld, melyik szellőztetési mód helyes!

 a) Résnyire kinyitjuk az ablakot hosszú ideig.
 b) Sarkig kitárjuk az ablakot néhány percre.

Miért gondolod így?

4. Jól szigetelt-e az ajtó és az ablak?
A vizsgálódáshoz égő gyertyát használhatsz! Légy óvatos!

5. Hogyan védekezhetünk a nyári forróság ellen a lakásunkban?
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Az oTTHon melege
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miT viSzel HAzA?

a) állítások

jelöld, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! igaz Hamis

1.  A központi fűtés előnye, hogy a szobahőmérséklet szabályozható.

2. A hősugárzó a nappali fűtésére alkalmas.

3. A kandallót szénnel fűtik.

4.  A padlófűtés azért előnyös, mert így a földön is meleg van.

5. A napelemes fűtés a szén energiáját használja.

6.  Kevesebb vizet fogyasztunk, ha fogmosás közben elzárjuk a csapot.

b) tedd igazzá!

Tedd igazzá az állításokat! Javítsd a hibás szót!

1. A hősugárzó gázzal működik.

2. A központi fűtés hátránya, hogy a fűtés szabályozható.

3. A kandallót gázzal fűtik.

4. A napelemes fűtés hazánkban igen elterjedt.

5. A gázkonvektorral a fűtés nem szabályozható.

6. Ha kevesebb vizet, áramot használunk, többet kell érte fizetni.
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