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DIÁkmeLLÉkLet

D1 Szerinted kik dolgoznak…? I.

A) Mi kerül a szemetesbe?

Csoportforgóban gyűjtsétek össze, és írjátok fel a plakátra, mi minden kerül a szemetesbe! 
Beszélgessetek el arról, hogyan lehetne ésszerűen csökkenteni a hulladékmennyiséget!

B) A víz a mindennapokban

Csoportforgóban gyűjtsétek össze, és írjátok fel a plakátra, milyen tevékenységekhez 
használunk vizet! Beszélgessetek el arról, hogyan lehetne ésszerűen csökkenteni a fel-
használt vízmennyiséget!

C) Az elektromos áram a mindennapokban

Csoportforgóban gyűjtsétek össze, és írjátok fel a plakátra, milyen tevékenységekhez 
használunk elektromos áramot! Beszélgessetek el arról, hogyan lehetne ésszerűen csök-
kenteni a felhasznált mennyiséget!

D) Fűtés és közlekedés

Csoportforgóban gyűjtsétek össze, és írjátok fel a plakátra, hogy milyen anyagokat hasz-
nálunk (vagy használhatnánk) fűtésre! Mit használunk a közlekedési eszközök működ-
tetéséhez? Beszélgessetek el arról, hogyan lehetne ésszerűen csökkenteni a felhasznált 
energiamennyiséget!
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D2. Szerinted kik dolgoznak…? II.

Szemétszállítás

Közlekedés



tanULÓI	 Hogyan	működIk	a	LakÓHeLyünk?	–	3.	évfoLyam	 27

Gyógyszertár

Orvosi rendelő
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Távvezeték

Üzenetküldés, információszerzés
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Szippantós kocsi

Posta
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Tűzoltóság

Mentő



tanULÓI	 Hogyan	működIk	a	LakÓHeLyünk?	–	3.	évfoLyam	 31

Rendőrség

Hidroglóbusz
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D3 Hogy volt régen?

Orientáló kérdések a képek alapján történő csoportbeszámolókhoz:

Szerintetek kb. hány ember élhetett a településen egyidejűleg?
Milyen életmódot folytattak (vándoroltak vagy állandó volt a település, vadásztak, nö-
vénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak stb.)?
Milyen anyagokból állhatott a keletkező „szemét”?
Mekkora lehetett ennek a mennyisége?
Mit gondoltok arról, mi történhetett a keletkezett hulladékkal, ha elég sokáig nem boly-
gatták azt? (Kik vagy mik végezték el akkor a mai köztisztasági feladatokat?)
Gyűjtsétek össze, hogy milyen szolgáltatásokra van szükség egy mai település működé-
séhez!
Gondoljátok végig, hogy ezeknek mi felelhetett meg a képen ábrázolt régi településeken 
élő emberek életében!

D4 Tegyük rendbe a szemetest!

1.  Rajzoljátok le az iskola épületét és az udvarát! Jelöljétek a rajzon, hogy hol vannak az 
iskola területén speciális szemétgyűjtő edények! Írjátok rá ezekre, hogy melyikben mi-
lyen hulladékot gyűjtenek!

2.  Az iskola környékét ábrázoló térképvázlaton jelöljétek be, hogy hol vannak a közelben 
hulladékszigetek! Nézzetek utána, milyen különböző anyagokat lehet az egyes tárolók-
ba dobni!

3.  Készítsetek plakátot, amelyen felhívjátok társaitok figyelmét a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságára!
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D5 Tanulmányi séta

Kérdések és megfigyelési feladatok a tanulmányi sétához

Általános kérdések

Milyen útvonalon jutottatok el a célhoz?
Milyen a környezet?
Mikor épült a telep?
Hányan dolgoznak a telepen?
Mi történik ott?

Látogatás a hulladékkezelőben

Mennyi hulladékot szállítanak a telepre egy nap alatt?
Hogyan szállítják a helyszínre a hulladékot? 
Honnan szállítják oda?
Mi történik a hulladékkal a telepen?
Van-e a településen szelektív hulladékgyűjtés?
Ha van, hogyan kezelik a szelektíven gyűjtött hulladékot?
Hogyan változik a hulladék mennyisége?
Milyen típusú hulladékkal van a legtöbb gond? Miért?
Mennyit kell fizetnie egy családnak a hulladék elszállításáért?
Mennyibe kerül a hulladék kezelése?
Milyen változtatásokat terveznek a közeljövőben, és miért?

Látogatás a szennyvíztisztítóban

Hogyan jut a szennyvíz a tisztítóba?
Hogyan tisztítják meg a szennyvizet?
Van-e, és ha igen, milyen hosszú a település csatornahálózata?
Mikor épült, milyen tervek vannak a fejlesztésre?
Mennyibe kerül egy családnak a szennyvíz elvezetése?
Mennyibe kerül a szennyvíz megtisztítása?
Változik-e, és ha igen, hogyan a szennyvíz mennyisége és a szennyezettség mértéke?
Melyek a szennyvízből legnehezebben eltávolítható anyagok? Hogyan kerülnek ezek az 
anyagok a szennyvízbe?
Milyen változtatásokat terveznek a közeljövőben, és miért?

Látogatás a vízműben

Honnan nyerjük az ivóvizet?
Hogyan jut el a házakba a víz?
Milyen hosszú vezetékrendszer van a településen?
Kinek a dolga a vízvezetékek karbantartása? 
Tisztítják-e a vizet?
Van-e, és ha igen, mi a különlegessége a helyi ivóvíznek?
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Mennyi vizet fogyasztanak a településen élők?
Mennyibe kerül egy családnak a víz?
Mennyibe kerül az ivóvíz előállítása?
Szokott-e a településen vízhiány lenni?
Terveznek-e változtatást a vízellátásban, és ha igen, mit?

Látogatás az áramszolgáltatónál

Honnan látják el elektromos energiával a települést?
Hogyan jut el a háztartásokba az elektromos energia?
Mióta van elektromos hálózat a településen?
Mennyi energiát használnak a településen?
A nap melyik szakában használnak a háztartások a legtöbb és mikor a legkevesebb ára-
mot?
Mire használják a legtöbb áramot?
Melyek a legfőbb veszélyforrások az áramszállítás során? Mire figyelhetnek a gyerekek?
Melyek a leggyakrabban előforduló hibák? 
Milyen változtatásokat terveznek a közeljövőben?




