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a „buborék”
Páros feladatlap
 
Sokszor kívánjuk, bárcsak magunkra zárhatnánk az ajtót: nyugalom, béke, azt teszek, amit 
akarok… Konfliktusok, ártalmak, elvárások, kompromisszumok nélkül, pihentetőn… Ha 
vannak is pillanatok, vajon meddig tarthatnak? Ki tudunk-e zárni „mindent” a magunk 
világából? És vajon mit teszünk ilyenkor: a világ hatásait zárjuk ki a magunk környezeté-
ből, vagy a magunk hatásait a világból?

Képzeljétek el az alábbi „zárt” helyszíneket, illetve helyzeteteket, és a táblázat rovatait ki-
töltve döntsétek el, hogy mennyire zártak ezek! 

HELYSZÍNEK
Igazán egyedül 
vagyok? Mi / ki 

van még ott?
Mit zártam ki?

Meddig marad-
hat fenn ez a 

helyzet?

Mi marad ott 
utánam?

Búvárharang a víz alatt

Egy lakatlan sziget

A szobám, ha bezárom 
az ajtaját

Utolsó napi tábor a Hi-
malája expedíción

A Kacsa-sziget, ha át-
úsztam oda a szentend-
rei Duna-ágon

Amíg marad 
erőm, hogy 
visszaússzak

A Kacsa-sziget, ha kenu-
val keltem át a Dunán

Sátor, gitár, 
barátnő, vizsla, 
rádió, napolaj 

Egy magán atombun-
ker a föld alatt

A Manréza lelkigyakor-
latos ház egyszemélyes 
cellája

Az emberi be-
szédet

A Parajdi sóbánya elha-
gyott tárnája

CO2, ürülék, 
pára, hő

Egy barlang, ahol egye-
dül túrázom
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a permakultúra
Egyéni jegyzetlap

Honnan ered a „permakultúra” szó? Mi a jelentése? _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ki alkotta meg a fogalmat?  _____________________________________________________
Mi a lényege? ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Karikázd be a szerinted érvényes megállapítást! A permakultúra 
– inkább kapcsolathálózat vagy inkább monokultúra?
– inkább piacorientált vagy inkább önellátó tevékenység?

Vannak-e „kártevők” a permakultúrán alapuló rendszerben?  _______________________

Mit ad a természetnek? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mit ad a mezőgazdaságnak?  ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mit az emberi élőhelynek?  _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nevezz meg három olyan civil szervezetet Magyarországon, amelyik alkalmazni próbálja 
ezt az eljárást! 

a)  __________________________________________________________________________
b)  __________________________________________________________________________
c)  ___________________________________________________________________________
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csak ne az én kertembe!
Ezt a kertet egy kapolcsi kislány rajzolta. Képzeld el, hogy a tied, és szabad kezet kapsz a 
berendezéséhez! Jelöld a kert irányába mutató nyilakkal azokat a dolgokat, amiket szüksé-
gesnek találsz, megtűrsz ott, vagy helyben kezelni tudod! Kifelé mutató nyíllal pedig azo-
kat, amelyektől meg akarsz szabadulni! Az üres mezőkbe olyan dolgok nevét írd, amelyek 
számodra hiányoznak még a kertből. Ha valaminek nem vagy biztos a helyében, vagy 
feltételhez kötnéd, hogy bekerülhet-e a kertedbe, azt jelöld kérdőjellel! 

Csirkék Saját kom-
posztom

Kimúlt 
kutyám

Ásványvizes 
PET palack-
jaink

Elromlott 
monitorom

Húsvéti piros 
keménytojá-
sok héja

A régi Tra-
bantunk

Kiolvasott 
Természet-
Búvárok

Hamu a kan-
dallóból

Chipses 
zacskók

Bagolyköpet 
vizsgálódás 
után

A kinőtt kö-
töttkabátom Avas dió Mosófazék Mosogatóvíz
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az én karbonhitelkártyám1

Egyéni feladatlap

Képzeld el, hogy van egy szép, azúrkék hitelkártyád, amely behatárolja, hogy mennyi 
széndioxid kerülhet a levegőbe a te tevékenységed nyomán! Minden hónapban 100 pontot 
kapsz rá, amit elhasználhatsz. Te mire fordítanád? Írd le a táblázat harmadik oszlopába!

100 pontod erre elég havonta Pontokat szerezhetsz vissza, 
ha

Mire is ment el a hiteled a múlt 
hónapban? 

Repülőút New York felé, Iz-
landig (Kéthavi pont kell az 
átrepüléshez, és még kettő a 
visszaúthoz!)

VAGY

Inkább Erdélybe mégy autó-
stoppal vagy a Kiskunságra 
biciklivel

Két hétvégén autóval mégy a 
Balatonra és vissza 

VAGY

Tömegközlekedést, kerékpárt 
választasz. Telekocsit szerve-
zel, ugye, tudod, mi az?

½ kg fagyit eszel, és hűtött ás-
ványvizet iszol, és joghurtot 
eszel egész hónapban

VAGY

Leolvasztod a hűtőszekrényt, 
A energiaosztályúra cseréli azt 
a család. Árnyékban ülsz le, és 
legyezed magad. 

Számítógépedet éjjel-nappal 
készenléti állapotban hagyod, 
ha elmész otthonról, égve fe-
lejted a lámpát

VAGY

Kikapcsolsz és kikapcsolsz… 
a madarakkal kelsz és fekszel, 
vagyis a külső fényhez iga-
zodsz

Távfűtéses lakásban laksz, 
minden nap kádnyi vízben 
fürdesz

VAGY

Zuhanyozol, lakást cserélsz, 
napkollektorra gyűjtesz

Minden negyedik napon be-
kapcsolod a klímaberende-
zést

Alternatív hűsölési módokat 
kerestek (lespriccelt szobanö-
vény, vizes lepedő az ablakon, 
a hajnali hűs levegő „csapdába 
ejtése” stb.

1 A karbonkibocsátás pontjai egyszerű becslésen alapulnak, az adatok nem pontosak, hiszen azok nagyban függenek a 
járművek, gépek korától, típusától, a külső hőmérséklettől stb. Az arányokat azonban jól érzékeltetik.
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ne is lássam!
Csoportos feladatlap

Képzeljétek el, hogy lakóhelyetek szomszédságába új intézményt kívánnak telepíteni, 
amely mellett nap mint nap elhaladtok majd! Próbáljátok meg elképzelni, hogy milyen 
következményekkel járna ez az egyes létesítménytípusok esetében! Fogalmazzatok meg 
olyan jogos ellenérveket, amiket elmondanátok egy önkormányzati közmeghallgatáson!

Tervezett létesítmény Érvek a létesítés ELLEN

1.
Tizenéves autisták foglalkoz-
tatója, ahol megtanulják, ho-
gyan keressék meg a kenye-
rüket

2.
Új, biztonságos börtön, ahol 
megszűnik a túlzsúfoltság

3.
Nukleárisan szennyező hul-
ladék végleges, biztonságos 
lerakója

4.
Prostituáltak türelmi zónája

5.
Hajléktalanok otthona és für-
dője

6.
Drogrehabilitációs intézet, el-
vonó és kreatív foglalkoztató
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ne is lássam!
Csoportos feladatlap

Képzeljétek el, hogy lakóhelyetek szomszédságába új intézményt kívánnak telepíteni! 
Tisztában vagytok vele, hogy kevés helyen örülnek az ilyen típusú létesítményeknek, de 
valahol ezeknek is helyet kell találni a térképen. Fogalmazzatok meg olyan érveket, ame-
lyek elfogadhatóvá tehetik az adott intézmények létrehozását a helyi lakosság szemében! 

Tervezett létesítmény Érvek a létesítés MELLETT

1.
Tizenéves autisták foglalkoz-
tatója, ahol megtanulják, ho-
gyan keressék meg a kenye-
rüket

2.
Új, biztonságos börtön, ahol 
megszűnik a túlzsúfoltság

3.
Nukleárisan szennyező hul-
ladék végleges, biztonságos 
lerakója

4.
Prostituáltak türelmi zónája

5.
Hajléktalanok otthona és für-
dője

6.
Drogrehabilitációs intézet, el-
vonó és kreatív foglalkoztató



�/�

ne is lássam!
Feladatkártyák

1a
Drogrehabilitációs intézet, elvonó és kreatív foglalkoztató
Egyetértek a létesítésével, akár a lakókörnyezetemben is, mert…

1b
Drogrehabilitációs intézet, elvonó és kreatív foglalkoztató
Ellenzem a létesítését a lakókörnyezetemben, mert…

2a 
Hajléktalanok otthona és fürdője
Egyetértek a létesítésével, akár a lakókörnyezetemben is, mert…

2b
Hajléktalanok otthona és fürdője
Ellenzem a létesítését a lakókörnyezetemben, mert…

3a 
Nukleárisan szennyező hulladék végleges, biztonságos lerakója
Egyetértek a létesítésével, akár a lakókörnyezetemben is, mert…

3b 
Nukleárisan szennyező hulladék végleges, biztonságos lerakója
Ellenzem a létesítését a lakókörnyezetemben, mert…

4a
Tizenéves autisták foglalkoztatója, ahol megtanulják, hogyan keressék meg a ke-
nyerüket
Egyetértek a létesítésével, akár a lakókörnyezetemben is, mert…

4b
Tizenéves autisták foglalkoztatója, ahol megtanulják, hogyan keressék meg a ke-
nyerüket
Ellenzem a létesítését a lakókörnyezetemben, mert…
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