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Téged is fojtogat a szmog? Milyen tevékenységekkel kellene felhagynunk a tiszta 

levegő érdekében?  

Ha feketébe borul az ég. - Füst? Köd? Füstköd!  

 

Fosszilis és megújuló energiaforrások, az energiatermelés és felhasználás 

levegőszennyező hatása és következményei - Interaktív előadás és bemutató 

 

Összefoglaló a rendezvényről 

 

Az előadás anyagát két korosztálynak külön-külön állította össze és tartotta meg az 

előadó. Először a felső tagozatos tanulók és a felnőttek, majd az alsó tagozatos 

gyerekek hallgathatták meg a sok-sok képpel alátámasztott előadást. A téma 

megegyezett, de az életkornak megfelelő megközelítés miatt mégis voltak 

különbségek. Az előadássorozat első része a fűtésből eredő levegőszennyező 

anyagok káros hatásait, következményeit mutatta meg és gyakorlatias módon, a 

tanulók mindennapi tapasztalataira építve, a tanulók bevonásával jutott el a fosszilis 

és megújuló energiaforrások ismertetéséig. A feltett kérdésekre adott helyes 

feleletekért rögtön jutalmat kapott a válaszoló tanuló. Folyamatosan sikerült felkelteni 

az érdeklődést, fenntartani a figyelmet. Az előadást követően feladatlapok kitöltése 

következett. Az egyénileg elért pontszámokból állt össze az előadásra véletlenszerűen 

kiválasztott csoportok 

eredménye. Délután kreatív 

foglalkozásokat tartottunk. Újra 

hasznosítható anyagokból 

készültek az alkotások. Készült 

WC-papír gurigából, hóember, 

elavult CD lemezből karácsonyi 

dekoráció, kisüvegből mikulás, 

mécsestartó. A nagyobbak 

üvegekből, PET-palackokból 

készítettek adventi 



kalendáriumot angyalokkal, hóemberrel, Mikulással,  felhasználva hozzá napelemes 

lámpácskákat. A nappal feltöltődő figurák este az ablakban világítanak, magukra 

vonzzák a tekintetet. A tél, az adventi időszak hangulata jelent meg az elkészült 

munkákon. Az alkotó munka közben lehetőség volt újra beszélgetni a takarékos, 

energiatudatos szokások kialakításának fontosságáról, mindennapi tevékenységeink 

környezetre gyakorolt hatásáról, az egyéni és közös felelősségről.  

Új, érdekes, hasznos ismereteket kaptak a résztvevők. Pozitív visszacsatolása a 

programnak az a szülői beszámoló, mely szerint elsős gyermeke otthon 

visszakérdezte szüleit, a helyes tűzrakás módjáról, hogy miért kell elegendő levegőt 

biztosítani és miért nem jó, ha a kéményből nagy füst távozik.  

A tanulókon kívül a falu lakói közül is többen részt vettek az előadáson. Ők is 

megerősítettek bennünket, abban, hogy fontos, aktuális témát dolgoztunk fel. Mindenki 

érzékeli az éghajlatváltozást, megtapasztalja az energiafelhasználás, az 

energiahatékonyság zsebre menő hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


