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Mit teszel,
hogy kevesebb legyen a hulladék!
1.) Az emberiség egyik környezetvédelmi gondja, hogy a fogyasztás során nagy mennyiségű hulladék
keletkezik. Ezzel valamit kezdeni kell, hogy ne öntse el az utcákat, ne szennyezze a talajt, a vizeket.
A hulladék nagy részét ugyanakkor igazából vétek eldobni, hiszen újrahasznosítható anyagok találhatók benne. Te is segíthetsz, hogy kevesebb legyen a hulladék.
Húzd alá, szerinted melyik megoldás jobb a környezetvédelem szempontjából? Miért?
eldobható borotva | dobozos tej | villanyborotva | üveges mustár | nejlon zacskó | tölthető akku | hajtógázas
dezodor | zacskós tej | vászon bevásárló szatyor | szárazelem | golyós dezodor | műanyagflakonos mustár
2.) Életünk nem képzelhető el hulladékok nélkül, de mennyiségük csökkenthető. Hogyan?
Írd be a hiányzó betűket!

ződést, hacsak lehet, meg kell el
• Ami mégis keletkezik, annak a yiségét és vegét

• A hullad

csökkentsük

sítsunk
• Amit nem lehet hasznosítani, azt környezetkő módon matlanítsuk
• Amit lehet, minél nagyobb arányban ha
(Minden négyzetbe egy betűt írj!)

3.) Kevesebb hulladék keletkezik, ha csökkented a fogyasztásodat.
Melyiket tartod az alábbiak közül értelmes lehetőségnek?
Húzd alá!
nem kérsz a boltban mindenhez nejlonszatyrot | kevesebbet eszel | inkább kölcsönzöl, ha csak rövid időre
van szükséged valamire | egy nagy doboz mosószert veszel három kicsi helyett | ritkábban zuhanyozol, hogy
takarékoskodj a szappannal | utántölthető, nagy kiszerelésű folyékony szappant veszel
4.) Ha fontos számodra, hogy minél kevesebb hulladék terhelje a környezetet, tudatos vásárlással
hozhatsz jó döntéseket. Melyik a legjobb megoldás szerinted?
Állítsd sorrendbe! A legjobb megoldás fölé írj 1-est, a legrosszabb kapja a 4-est!
Ha szomjas vagyok:
Vizet iszom | Eldobható palackos vizet/üdítőt veszek | Dobozos üdítőt veszek |
Visszaváltható üveges vizet/üdítőt veszek

5.) A hulladékok 75%-a hasznosítható, másodnyersanyagként új terméket készíthetnek belőle!
Az alábbi anyagok különválogatva, „szelektíven” gyűjthetők. A táblázatba viszont bekerült egy
„kakukktojás”.
Húzd alá!

Anyagfajta

Milyen hulladék tartozhat ide?

Mi készülhet belőle?

Papír

hullámkarton

újrahasznosított kartondoboz

Fém

kólásdoboz

vasúti sín

Üveg

sörösüveg

sörösüveg

Műanyag

ásványvizes flakon

műanyagszatyor

6.) A konyhában, a kertben nagyon sok szerves hulladék keletkezik a mindennapokban.
Az összes hulladéknak kb. hányadrésze?
Karikázd be!
10-20%-a			

30-40%-a			

80-85%-a

7.) Milyen anyagokat komposztálhatunk?
Összekeveredtek a komposztálható és nem komposztálható anyagok, segíts szétválogatni!
Húzd alá, ami nem kerülhet a komposztba!
zöldség- és gyümölcshulladékok | elvirágzott növények | kávé- és teazacc | tojáshéj | növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt | toll | szőr | papír festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék | ös�szeaprított ágak, gallyak, faforgács |magas nehézfémtartalmú anyagok | elem | akkumulátor | fakéreg |
fűnyesedék | lehullott lomb | csont | beteg növények | műanyag | elnyílt virágok | kutyaürülék

