Település neve ahol laksz:………………………
Hány éves vagy? ………………..
Lány vagy fiú?.....................

H U L L A D É K O S

TOTÓ

GYEREKEKNEK

Szerinted miért gyűjtjük szelektíven a hulladékot?
a,
mert így védjük a háztartásunkat
b,
mert így sokkal hatékonyabb a hulladékgyűjtés
c,
mert így a hulladék újra hasznosul
Milyen színű a fém szelektív gyűjtő konténer?
a,
fehér
b,
szürke
Mit kell csinálnom mielőtt a műanyag palackot kidobom a gyűjtőkonténerbe?
a,
kupakot leveszem, kiöblítem, összetaposom és kidobom a konténerbe
b,
kiöblítem, kupakot visszacsavarom és kidobom a konténerbe
c,
kiöblítem, leveszem a kupakot és kidobom a konténerbe
Szerinted a természetbe keletkezik-e hulladék? ( ha az ember nem szemetel)
a,
igen sok ( például a lehullott levél vagy állati ürülék)
b,
nem mert minden szerves anyag része a természet körforgásának
Mi a különbség a szemét és a hulladék között?
a,
semmi
b,
a hulladék újrafelhasználható, a szemét pedig nem
c,
a szemét sokkal környezetkímélőbb, mint a hulladék
Mit jelent a tudatos vásárlás?
a,
otthon megbeszéljük, hogy mit kell vásárolni, ezt felírom papírra, hogy ne felejtsem el
b,
csak azt az árút igyekszem megvásárolni amiből a legkevesebb hulladék keletkezik
c,
a legolcsóbb terméket vásárolom meg, hogy a pénztárcámat kíméljem

FORDÍTSD MEG A LAPOT!

újrahasznosított papír
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Milyen anyagnak minősül az akkumulátor, az elem és a festék ?
a,
nehezen feldolgozható természetes anyagnak
b,
veszélyes hulladéknak
c,
értékes hulladéknak
Te mit tennél ezek közül, hogy kevesebb hulladék keletkezzen?
a,
csak műanyag palackos vizet vásárolok az üzletben
b,
csak alumínium dobozos kólát vásárolok, mert így több lesz a fém hulladék
c,
szikvizet (szódát) vagy csapvizet iszom
Mi a szelektív hulladékgyűjtéshez való helyes hozzáállás és megfogalmazás?
a,
amikor leviszem a szemetet és kidobom a kukába
b,
hulladék fajták szerint külön gyűjtöm és így elviszem a gyűjtőkonténerekbe
c,
hulladék fajták szerint külön gyűjtöm, majd összeöntöm abba a kukába, amit
házunk elől elvisz a kukás autó.
Mi a komposztálás?
a,
mikor a szerves anyagokból (zöld javak) tápanyagokban gazdag termőföldet állítunk
elő
b,
mikor a hulladékokat összepréselik és halmokba rakják
c,
mikor összegereblyézzük a lehullott levelet és összehordjuk őket nagy halmokba
Szerintetek melyik a legjobb megoldás?
a,
hulladék újrahasznosítás
b,
többször felhasználható anyagok alkalmazása
c,
hulladék megelőzés tudatos vásárlással
Környezetvédelmi szempontból melyik a legjobb csomagolás?
a,
az eldobható műanyag (PET) palack
b,
a visszaváltható üveg
c,
az alumínium doboz, mert könnyű összepréselni

Köszönjük, hogy velünk játszottál és most kérlek, vidd a kitöltött papírt a pulthoz és
a kiértékelés után vedd át a megérdemelt jutalmad!

újrahasznosított papír

