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Résztvevő vagy csoport neve, elérhetősége: 

 

 

Óvd a Földet!  

Csoportos és egyéni vetélkedő a Föld Napja alkalmából, a Föld védelmében. 

 

- 1. Olvassátok el a mesét! 
 
Berta Kati: A Föld meséje 
 
Egyszer volt, hol nem volt, volt a Világűrben egy bolygó. Messziről úgy 
nézett ki, mint egy kék üveggolyó. Irigykedve nézett rá a többi égitest, 
mert olyan gyönyörű volt. 
 
A Nap nagyon- nagyon büszke volt rá, hiszen Õ melengette fényével 
minden reggeltől estig. Ápolta, nevelgette, figyelte, hogyan fejlődik rajta 
az Élet… 
 
Gyönyörű kékségét a Földet borító tengerek, folyók, tavak adták. 
Smaragdszínben zöldelltek az erdők, mezők…, barnállottak a felszántott 
földek…, az állatok mozgalmassá tették.., az emberek pedig annyit 
használtak belőle, amennyire életükhöz szükségük volt. Mikor a Nap 
beküldte fénysugarait a felhők alá mélyen, azok vígan jelentették, hogy a 
Földön minden rendben! Színpompásan virítanak a virágok, a fák 
termései éretten kínálják magukat, a vizek lakói vígan lubickolnak a 
kristálytiszta tengerekben, majmocskák ugrándoznak a fákon, minden 
élőlény boldogan éli világát. 
 
Egyszer aztán megváltozott minden!!! 
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Az Ember, aki nagyon régóta békességben élt a növényekkel, állatokkal, 
hirtelen önzővé vált. Kényelmesen, bőségben akart élni, nem érdekelte, 
milyen hatása van új életének a Földre. 
 
Ha fázott, kivágta a fákat, hogy azok tüzénél melegedjen, de nem ültetett 
helyettük másikat! Kihalászta a vízből a halakat, mert éhes volt, de nem 
nevelt helyettük újakat . Leszakította az édes gyümölcsöket, de nem 
ápolta a termést adó növényeket, hogy teremhessenek újra. Önzése egyre 
nőtt! 
 
Nagy házakban akart élni. Szép ruhákban akart pompázni. Gyorsan el 
szeretett volna jutni bárhová a Földön. Már nem volt elég a saját lába, 
járműveket talált ki magának. Nagy gyárakat épített, amiknek kéményéből 
dőlt a füst a tiszta levegőbe. A nagy hajóiból mérgező olaj szivárgott a 
tengerbe, felelőtlenül szétszórta a sok szemetet, levadászta az állatokat, és 
elfoglalta a helyüket. 
 
A FÖLD SZENVEDETT!!! 
 
A róla visszaverődő fényhírnökökkel a Naphoz kiáltott segítségért! 
 
“Segíts! Az Ember észre sem veszi és elpusztít engem!!! Segíts kérlek, 
hogy megtisztulhassak, míg nem késő!!” 
 
A Nap nagyon féltette a Földet, és folyton keresett, kutatott, mert nem 
tudta, hogyan segíthetne rajta. 
 
Egyszer az egyik fényhírnök izgatottan jelentette: “Nap! Napocska! 
Találtam valakit, aki segíthetne a Földnek életben maradni! Igaz, 
KICSI…. az emberek gyereknek hívják, de nagyon sok van belőle! 
Képzeld! A gyerekek szeretik a Földet! Meglocsolják a virágokat, el ne 
hervadjanak. Télen a madárkáknak etetőt készítenek, éhen ne haljanak! 
Imádják az állatokat, simogatják, mosdatják, etetik őket, játszanak velük. 
Nem dobálják szét a szemetet! Sokat járnak az erdőbe, de nem tördelik az 
ágakat! Tudnak fára mászni, kedvesek, mosolygósak, szorgalmasak és 
legszívesebben folyton vízben lubickolnának a halacskákkal. Őket kérd 
meg, hogy segítsenek a Földnek megtisztulni, életben maradni!” 
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A Nap megértette az üzenetet és nem keresett tovább. Érezte, hogy a 
gyerekekre van szükség, és minden erejével Őket kezdte tanítani: 
Színpompás virágokat szórt a lábuk elé, hogy a gyerekek megszokják a 
szép színes növényeket maguk körül. Egész nyáron egészségesre sütötte 
kis testüket, hogy legyen erejük télire. Titkos üzeneteket súgott a fülükbe, 
hogy lássák milyen gyönyörű a természet, amely szebbé teszi életüket és 
védjék minden erejükkel otthonukat, a Földet. 
 
A Nap nem csalódott. A gyerekek megértették, milyen nagy feladat vár 
rájuk. Azóta szorgalmasan gyűjtik a szemetet, az óvoda kertjébe 
növényeket ültetnek, magocskákat keltetnek, kis kezük munkáját 
figyelemmel kísérik, minden saját termésüknek örülnek. Enni adnak az 
állatoknak, ha fészekből kiesett madárkát találnak, segítenek visszatenni a 
helyére. 
 
A Nap megnyugodott. Gyors fényhírnököt küldött a Földhöz, biztató 
üzenettel: 
 
“Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz! Elhasznált, szenvedő tested védi 
sok-sok gyermek! Okos felnőtté cseperednek majd, és nem felejtik el 
mennyi szép élményt kaptak tőled, amikor még kicsik voltak. Ha majd 
felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged. Megtisztítanak, 
és megtanulnak úgy élni rajtad csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon 
neked!” 
 

2. Mit ad a Föld, nekünk, embereknek? Írj ide legalább 3 dolgot, ami a Föld 
ajándéka és nélkülözhetetlen számunkra! Nem baj, ha nem szerepel a 
szövegben. 

-  

-  

- 

3. Hogyan tudod Te védeni a Földet? Írj ide legalább 3 lehetőséget! 

- 



 
BEMKK PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT – A FÖLD NAPJA  

 

- 

- 

 

4. Sokat tehetsz az otthonodban is a Föld védelméért!  

Vásároljatok, főzzetek úgy otthon, hogy mindig azt egyétek, ami az adott 
évszakban, itthon Magyarországon terem!  

Ami külföldön terem, például a mangó, azt még éretlenül szedik le és repülőn 
hozzák ide. Ezért drága, kevésbé jóízű és a repülő szennyezi a levegőt. 

Az alma, körte, szilva megterem itthon is, a nap érleli, ezért sokkal jobb ízű és 
könnyen el lehet juttatni a boltokba. 

Melyik zöldség vagy gyümölcs nem terem hazánkban a lenitek közül? Húzd 
alá! 

spenót sárgabarack  banán  szőlő       paradicsom   citrom 

Melyik terem hazánkban az alábbiak közül? Húzd alá! 

narancs fokhagyma  őszibarack   mandarin   kelbimbó 

 

5. Ne dobd el a szemetet, hanem gyűjtsd szelektíven és hasznosítsd újra! 

- Melyiket nem lehet újrahasznosítani ezek közül? Húzd alá! 

újságpapír  műanyag flakon  bolti blokk  konzervdoboz 

 

- Melyik árt a legtöbbet a növényeknek és állatoknak, ha eldobod? Húzd 
alá! 

műanyag zacskó   almacsutka    kenyérhéj 
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- Melyik szelektív kukába mit kell tenni? Kösd össze! 

 

 

szörpös üveg kólásdoboz  keresztrejtvény krumpihéj 

vizespalack       zsemlés zacskó befőttes üveg paprikacsuma 

elrontott rajz 

 

6. Komposzt 

Komposztálással sokkal kevesebb szemét keletkezik és a komposzt a földbe 
ásva remek tápanyag a növények számára. A lebomló hulladékokat, nyers 
zöldség- és gyümölcsmaradékokat (húst, főtt ételt nem!) egy nagy kupacban kell 
összegyűjteni és később, ha összeállt a termőtalajba beásni. Fontos, hogy csak 
lebomló, természetes anyag kerüljön bele! 

Húzd alá zölddel, ami belekerülhet a komposztba és pirossal, ami nem! 

 

körtecsutka,   haj,   főtt krumpli,  kávézacc,   
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 megbarnult banán , cigaretta csikk,    festékes papír,  kutyaszőr,  

hervadt virág, falevél,  tojáshéj,  csont ,  aranyhal,  

gyümölcslé- és tejes doboz,   gallyak aprítva 

 

7. Hasznosíts újra! 

 

Elérkeztünk az utolsó és legnagyobb feladathoz!  Készíts valami 
újrahasznosított anyagokból! A döntést rád bízzuk, de adunk néhány ötletet: 

- Közeleg Anyák Napja. Készíts ajándékot édesanyádnak, 
nagymamáidnak újrafelhasznált anyagból!  
Például: falikép tojástartóból és gombokból vagy virágtartó 
konzervdobozból 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Készíts ajándékcsomagolást újrahasznosított anyagból! 
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- Készíts játékot! 

 

-  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
- Szabj át egy régi ruhát! 

 
- Készíts párnát! 

Fotózd le és küldd el nekünk, hogy miből készült és az elkészült alkotást! Ha 
büszke vagy rá, hozd el a Művelődési Központba (jelenleg Kossuth tér 16. régi 
Okmányiroda) és kiállítjuk, megmutatjuk mindenkinek! 

 

A kitöltött feladatlap és a munkadarab beküldési határideje: 

2021. május 7. 

A feladatlapokat borítékban, a kitöltő személy vagy csapat nevével és 
elérhetőségével (iskolai beküldés esetén osztály és pedagógus) feltüntetve kérjük 
eljuttatni a Művelődési Központba. A munkadarabokat lefotózva és a 
bicskeimuvelodesikozpont@gmail.com címre küldve vagy Messenger 
üzenetben is elfogadjuk. 


