Védjük természeti erőforrásainkat!
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ÉN ÉS A VILÁG – 5. évfolyam

D1 Adatlap versek, népdalok gyűjtéséhez, amelyek a természet (víz,
levegő, szél, föld) és az ember kapcsolatával foglalkoznak
Mű címe

Írója, ill. szerzője

Mi a mondanivalója?
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D2 Szövegrészlet a környezet változásáról
Környezetünk mai állapota hosszú folyamat eredménye. Magán viseli a korábbi nemzedékek tevékenységének nyomait. Kedvezőtlen átalakításához különböző szükségletek,
indítékok és előzmények vezettek. A leromló ökoszisztémák, a fogyó készletek és a feldúsuló szennyeződések súlyos társadalmi következményekkel járnak: növelik a költségeket,
veszélyeztetik a gazdaság hosszú távú működőképességét, fokozzák az egyén megbetegedési kockázatát, továbbá új típusú társadalmi konfliktusokhoz vezethetnek.
A környezeti változások alapvetően meghatározták a történelem menetét, hatottak az
életmódra, a helyváltoztatásra, a gondolkodásra és a közösségi normák alakulására. Nem
egyformán érintették a különböző társadalmi csoportokat, így azok eltérő érdekeket képviseltek a megoldásban is. A múltban alkotott, a természeti értékek megóvását, a környezet
javítását célzó törvények, rendelkezések, hagyományok pozitív példát nyújtanak korunk
emberének. Ugyanakkor intő példa lehet azoknak a kultúráknak a sorsa, amelyek bizonyíthatóan vagy feltételezhetően azért pusztultak el, mert képtelenek voltak felismerni
tevékenységük ökológiai következményeit.
A fogyasztói társadalmon az anyagi javak növekvő birtoklásán, az állandóan bővülő
termelésen alapuló világrendet értjük. Jellemzője a divatcikkek gyors cseréje, a „használd
és dobd el” életfilozófiája, a reklámok által mesterségesen keltett igénybővülés. Ez a pazarló modell nem számol a Föld erőforrásainak kimerülésével, véges rendszerben végtelen
növekedésre törekszik. A haszonelvűséget előtérbe helyező gyorsan változó világban állandósul az értékválság, az elszigetelődés, az elmagányosodás. Az ipari civilizáció egyeduralkodóvá válásával értékes ökológiai hagyományok, egyedi kulturális jellegzetességek
szűnnek meg.
Fenntartható fejlődés alatt azt értjük, hogy az emberiség úgy igyekszik kielégíteni jelenlegi szükségleteit, hogy közben nem veszélyezteti a jövő generáció létalapját. Figyelembe veszi a természeti rendszerek teherbíró képességét, továbbá törekszik a kulturális
sokféleség megőrzésére.
Forrás:
Albert Judit – Varga Attila (szerk.): Lépések az ökoiskola felé. 33–34. o. Budapest, OKI,
2004.
Horváth Kinga: Módszerek a történelem tantárgyban.
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Módszertani ajánlás: hétfőtől péntekig naponta csak az összes vízmennyiséget* mérjük (vízóra leolvasása), megoszlását a felhasználási
területeken csak becsüljük meg. Szombaton és vasárnap pontos méréseket végezzünk!

Mennyibe kerül 1 m3 víz? . ............................................. Ft

Hogyan ítéli meg a család a vízfelhasználást? (Húzza alá!):

Családtagok száma: ....................................................... fő

Napi összes vízmennyiség: .............................................................................................................................................................................................

Egyéb: ……..

Ivóvíz

Takarítás

Öntözés

Tisztálkodás

Mosogatás

Mosás

Főzés

Vízfelhasználás

Gyűjtsünk információt, hogy mire, mennyi víz fogy (m3) * a családban! Jegyezzük fel a táblázatba!
Mérési időpontok (I.): …………………………… (II.): …………………………….

D3 Adatok a család vízfogyasztási szokásairól (I. hét – II. hét)
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a) Adatgyűjtés az időjárásról I. (TV, rádió, újság)

éjszaka

napközben

meleg

Fronthatás
nincs

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

Saját tapasztalat (megegyező, eltérő): . ..........................................................................................................................................................................

Adatok forrása:...................................................................................................................................................................................................................

hétfő
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hideg

felette

nincs

Levegőszennyezettség
határértéken alatta

Szél erőssége
iránya

Csapadék mennyisége
sok
kevés

Felhőképződés, ill. napsütés
borús
felhős
napos

Levegő
hőmérséklete °C)

AZ IDŐJÁRÁS ELEMEI

             Időpont (első hét): . .................................................................................

Töltsd ki a táblázatot!

D 4 Adatgyűjtés
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éjszaka

napközben

meleg

Fronthatás
nincs

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

Saját tapasztalat (megegyező, eltérő): . ..........................................................................................................................................................................

Adatok forrása:...................................................................................................................................................................................................................

hideg

felette

nincs

Levegőszennyezettség
határértéken alatta

Szél erőssége
iránya

Csapadék mennyisége
sok
kevés

Felhőképződés, ill. napsütés
borús
felhős
napos

Levegő
hőmérséklete °C)

AZ IDŐJÁRÁS ELEMEI

             Időpont (második hét):

Töltsd ki a táblázatot!

a) Adatgyűjtés az időjárásról II. (TV, rádió, újság)
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D5 Adatgyűjtés a helyi környezet állapotáról
Talajszennyezési források megfigyelése az iskola környékén (segédlet: térképvázlat)
Milyen talajszennyező forrásokat fedeztél fel? Húzd alá az adatlapon!
Jelöld a térképvázlaton is!

ADATLAP
Talajszennyező források
1. Füvön parkoló gépkocsi
2. Gondozatlan park
3. Olajfolt az utcán
4. Szétszórt hulladék:………………………
5. Gondozatlan hulladéktároló
6. Elhanyagolt vízelvezető
7. Avarégetés nyomai
8. Műveletlen kert
9. Rongálás:………………………………….
10. Gyomos terület (pl. parlagfű)
11. Bontási törmelék
12. Illegális hulladéklerakó
13. Állati ürülék
14. Utcára öntött szennyvíz
15. Kiszáradó növények
16. Kerti hulladék az utcán
17. Elhanyagolt előkert
18. Egyéb szennyező forrás:
…………………………
…………………………
…………………………
Gondolkozz rajta!
Milyen hatásuk van a talajra a különböző szennyezéseknek?
Hogyan lehetne megszüntetni a talajszennyező forrásokat?
Ki milyen segítséget nyújthat ebben?
A diákok milyen szerepet vállalhatnak?
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D6 A víz tulajdonságainak vizsgálata
Vizsgálat időpontja: ………………………………………………
Javasolt mennyiség: 500 cm3

A VÍZ
TULAJDONSÁGAI

Hőmérséklet (°C)

1. minta: CSAPVÍZ

2. minta: TERMÉSZETES VÍZ
(ESŐVÍZ )

mintavétel helye:

mintavétel helye

……………………………..

……………………………..

mintavételkor………………….. mintavételkor…………………..

Szín
Szag
Kémhatás
Átlátszóság
Lebegő anyagok*
* azonosítás kézi nagyítóval
Eszközök: vízhőmérő, mérőedény, indikátorpapír, kézi nagyító
Feladatok
• Vizsgáljuk meg a víz tulajdonságait!
• Jegyezzük fel az adatokat!
• Hasonlítsuk össze a két minta adatait!
• Mi az oka az eltéréseknek?
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D8 Feladatlap – Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Megfejtés: ……………………………………………………….
1. A folyók által szállított hordalék
2. Az ivóvíz nem tartalmazhat ilyen anyagot
3. Mindhárom halmazállapotban előfordul a természetben
4. Vízgyűjtő területeket különít el
5. Romániából 2000-ben ilyen szennyeződés érkezett a Tiszába
6. Hazánk legnagyobb állóvize
7. Lillafüred tava
8. Két vízzáró réteg között található
9. Mesterséges vízfolyás
10. A víz színét megváltoztathatják
11. Kisebb vízfolyás
12. A víz szilárd halmazállapotban
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D9 Tanulói kérdőív
A legjellemzőbbet karikázd be vagy egészítsd ki a mondatot!
1. Munkátokat a csoportban főként mire alapoztátok?
A) saját megfigyelésre
B) mások tapasztalataira
C) irodalmi forrásokra (könyv, folyóirat)
D) honlapon található információkra
E) eddig tanultakra
2. Milyen volt a csoportmunka során az együttműködés?
A) Egy tanuló ötleteit valósítottuk meg, közösen dolgoztunk.
B) Több tanuló ötleteit valósítottuk meg, közösen dolgoztunk.
C) Sokat veszekedtünk, hogy ki, mit csináljon.
D) Megosztottuk a feladatokat, mindenki önállóan dolgozott.
3. Nekem a legérdekesebb a csoportmunka során a következő volt:
A) plakátkészítés
B) térképkészítés
C) megfigyelések
D) kísérletek elvégzése
E) egyéb……………………..…………..…………..…………....
4. Melyik volt a csoportmunka során
A) legnehezebb feladat? …………………………………….
B) legkönnyebb feladat? ……………………………………
C) Melyikkel szeretnél a jövőben is foglalkozni? ……………………………
5. Melyik csoport gyűjtötte számodra
A) a legérdekesebb információkat? ……………
B) a legtöbb információt? …………………...
C) a leghasznosabb információt? …………………………
6. Lakóhelyünk környékén a következőket tapasztaltuk.
A) Sok helyen volt szemét eldobálva, de én ezzel nem törődöm, mert nem én szemeteltem.
B) Sok helyen láttam szemetet, szólni fogok az ott lakóknak, hogy szedjék össze.
C) Sok helyen láttunk szemetet, megbeszéltük a csoporttal, hogy takarítást szervezünk.
D) Nem volt szemetes a környékünk.
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7. Magam és mások egészségének védelmére
A) Sok hasznos információt kaptam.
B) Eddig is ismertem ezeket.
C) Elhatároztam, hogy ezután jobban vigyázok az egészségemre.
8. A vízről, földről, éghajlatról hallottakat
A) Már ismertem.
B) Részben ismertem.
C) Sok újat tanultam.

Értékelési szempontok:
A tanítási modul mennyire volt alkalmas a tanulók ismeretének, szemléletének, attitűdjének, kompetenciáinak alakítására?

