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Kedves környezetvédő gyerekek és az őket segítő felnőttek!

A Zöld Úton környezetvédelmi és környezetismereti versenyt azért szerveztük meg, hogy közösen 
tegyünk a közvetlen környezetünkért, minél jobban ismerjük meg kis hazánk növény- és állatvilágát 
valamint egészségesebben éljünk.

A verseny három fordulóból áll, melynek során az első 10 helyezést elért csapat országos döntőn 
mérheti össze tudását, kreativitását.

Minden fordulóban lesz egy feladatlap és szervezést, kreativitást igénylő munka is.

A második  forduló  feladatlapját  a  mellékletben  találjátok.  A feladatlapot  pdf  formátumban 
küldjük el, hogy minden a helyén maradjon. 
Ha valamire nem tudjátok a választ, menjetek könyvtárba vagy böngésszétek az internetet! 

Szervezést és kreativitást igénylő feladatok a következők:

1. Készítsetek olyan játékokat, hangszereket, amelyekhez újrahasznosítható hulladékokat 
használtok fel (pl.: műanyagflakon, újságpapír, konzervdoboz stb.)! Ügyeljetek arra, hogy 
az elkészített tárgyak ne legyenek balesetveszélyesek!
Csak megtisztított alapanyaggal dolgozzatok! 
Gondoljátok végig, milyen eszközök kellenek a tárgyak elkészítéshez.
Különösen ügyeljetek a balesetvédelmi szabályok betatartására! Elektromos 
készülékeket egyedül ne használjatok!
Ha nehezen boldogultok az anyagok feldolgozásával vagy a szerszámok használatával, 
kérjétek felnőttek segítségét!

2. Írjátok  le,  hogy milyen  módon  lehet  megszólaltatni  a  hangszert  vagy milyen  szabályok 
alapján lehet játszani az elkészített játékkal.

3. Az  elkészített  tárgyakból  rendezzetek  egy  kiállítást!  Hívjátok  meg  rá  osztálytársaitokat, 
szüleiteket, lássák, milyen ügyes környezetvédők vagytok!

4. Készítsetek a munkáról és a kiállításról fényképeket (milyen tárgyakat készítettetek, hogyan 
rendeztétek be azt a részt, ahol a kiállítást tartottátok)!

5. A legtöbb embernek tetsző kiállított tárgyat fényképezzétek le és a hozzá tartozó ismertetőt 
(játékszabályt vagy a megszólaltatását módját) küldjétek el!

Kérjétek meg tanítótokat, hogy a kitöltött feladatlapot és a munkátokról készített fényképeket (4-5 
db) - lehet power-pointos bemutatóként is - küldje el elektronikus úton az info@segitstanulni.hu e-
mail címre. A tárgymezőbe kérjük, írjátok be a csapat és a település nevét.

A beküldési határidő: 2013. március 1.

Munkátokhoz sok sikert, jókedvet és kitartást kívánunk!

A szervezők nevében
Kulcsár Katalin
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