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TÉMANAP



Feladatok:

Kedves Gyerekek!

A mai  témanapon a Föld napjáról emlékezünk meg. 

Sok információt és változatos, játékos feladatot gyűjtöttünk csokorba.  A feladatok közül 
válasszatok ki legalább hármat, és készítsétek el vagy oldjátok meg azokat.

A megoldásokról ma 16 óráig, az alkotásaitokról péntek 16 óráig készítsetek 
fényképet, és küldjétek el az osztályfőnökötöknek!

Jó munkát kívánunk!



Története:

• Az első Föld napját, Denis Hayes  amerikai  
egyetemista kezdeményezésére, 1970. április  
22-én rendezték meg.

• Ekkor 20 millió amerikai emelte fel szavát a  
természetért.

• Az USA-ban szigorú törvények születtek  a
levegő és a vizek védelmére.

• Számos környezetvédő szervezet alakult.
• Több millió ember tért át ökológiailag  

érzékenyebb életvitelre.



Fő célkitűzések
Hayes és munkatársainak fő célkitűzése az volt, hogy  
felhívják a figyelmet az ökológiai válság veszélyére, 
melynek  fő tényezői a következők:

• a bioszféra pusztulása,

• az ipari szennyezés,

• az őserdők irtása,

• a sivatagosodás,

• az üvegházhatás,

• az ózonlyukak,

• a veszélyes hulladékok,

• a túlnépesedés,

• a savas eső,

• az óceánok szennyezettsége, stb.



A Föld napja, mint  
világmozgalom

• Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában  

létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot.

• Kezdeményezték, hogy az 1990-es évek legyen a 

környezet  évtizede, hogy felhívják a figyelmet a közös  

felelősségre.

• Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó  

polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és  

városok, falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek  mind-

mind saját programmal, a legkülönfélébb  módon tették 

emlékezetessé és világméretűvé ezt  a  napot.



A Föld napja  
Magyarországon

• A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990- ben
megalapították a Föld Napja Alapítványt, és  hírközpontot is 
létrehoztak az első magyar Föld napja  eseményeinek 
koordinálására. Felhívásukra kis  falvakban és 
nagyvárosokban egyaránt sokan  jelentkeztek.

• A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

• 1990 óta egyre többen érzik úgy, hogy  változtathatnak, és 
megpróbálnak cselekedni ennek  érdekében: fát ültetnek, 
rajzpályázatot hirdetnek,  környezeti vetélkedőt, patak- és 
falutakarítást  szerveznek, valamelyik zöldszervezethez 
csatlakoznak,  vagy saját szervezetet alapítanak.



Minden nap számít!

Mit tehetsz Te? Sokat!

• Építs közösséget!
• Zöldítsd környezetedet!
• Ültess fát!
• Termelj haszonnövényeket!
• Komposztálj!
• Éheztesd a kukát!
• Szigetelj!
• Közlekedj közösen!
• Ne vásárolj csomagoltat!
• Élj műanyagok nélkül!
• Válts környezetbarát szerekre!
• Félkész, kész helyett egyél friss hazait!



Feladatok:

Végezd el a következő feladatokat!

1./ Ráhangoló

Nézd meg a linken található videót!  
A természet szól hozzád

Hallgasd meg a linken található zeneszámokat! 
A Föld dala - Öleld át Glóbit!
Békét a világnak!

https://www.youtube.com/watch?v=mwKxvRafMWo
https://www.youtube.com/watch?v=docek8I7bGw
https://www.youtube.com/watch?v=Erk0xdBOmew


Feladatok:

2./Puzzle játékok

Az alábbi linken számos puzzle játékot találsz:

A Föld napja

Válassz belőle tetszés szerint hármat, és rakd ki őket ügyesen! 

https://www.jigsawplanet.com/Ollmann68/fold-napja


Feladatok:

3./Memória játékok

Az alábbi linken memóriajátékokat találsz:  

Memória 1.

Memória 2.

Igyekezz a ranglista élére kerülni!

https://wordwall.net/hu/resource/1480578
https://wordwall.net/hu/resource/1480626


Feladatok:

4./ Szókereső
Az alábbi linken egy szókereső játékot találsz. Az elrejtett szavak 
kapcsolatosak a Föld napjával.  

Szókereső

https://wordwall.net/hu/resource/1480692


Feladatok:

5./ Szólások-szólásmagyarázatok

Az alábbi linkeken olyan párosító feladatokat találsz, melyekkel megismerheted a 
földdel kapcsolatos szólásainkat és azok magyarázatát:

Szólások - szólásmagyarázatok 1. (Föld)
Szólások-szólásmagyarázatok 2. (Föld)
Szólások-szólásmagyarázatok 3. (Föld)
Közmondások - magyarázatuk (Föld)

A játék elején jelentkezz be a saját neveddel! Igyekezz a ranglista élére kerülni!

https://wordwall.net/hu/resource/1480830
https://wordwall.net/hu/resource/1480860
https://wordwall.net/hu/resource/1480886
https://wordwall.net/hu/resource/1480924


Feladatok:

6./ Játékos kvíz

Az alábbi linken egy kvízjátékot találsz.  
Föld napja – kvíz

Oldd meg ügyesen! Igyekezz a ranglista élére állni! 

https://wordwall.net/hu/resource/1481094


Feladatok:

7./ Gyakoroljuk a helyesírást! Bővítsük a szókincset!

Növények és állatok - ly gyakorlása

https://wordart.com/tg2w756e5kg4/n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9s%20%C3%A1llatok%20-%20ly%20gyakorl%C3%A1sa


Feladatok:

8./Nyomozz! 13 + 1 TOTÓ
A feladatlapot az alábbi linken találod:
Totó

https://drive.google.com/file/d/1x3pMnmJyeyHFYxn8-Hi0PYTOGiLZMyc5/view?usp=sharing


Feladatok:

9./Mentsük meg a Földet!

Szabadulószoba a Föld napja alkalmából. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqjHnpwEOTkzx1jBX9bvsItT_1bh4zL8l8O_BZVEvvGKk52g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqjHnpwEOTkzx1jBX9bvsItT_1bh4zL8l8O_BZVEvvGKk52g/viewform


Feladatok:

10./Szókeresők (letölthető –nyomtatható)

Veszélyes hulladékok – Csomagoló anyagok - A Föld felszínének természetes 
alkotói  

https://drive.google.com/open?id=1dGtudCeGGDRaXH5zJxqnyD-dvdB01Sux


Feladatok:

11./Mit tudtok a Földről? – kvíz (letölthető –nyomtatható)

https://drive.google.com/open?id=11tz0_fUPV7oz3bK2ZAbVpS_k3_dWyf-i


Feladatok:

12./ Keresztrejtvény kvíz (letölthető –nyomtatható)

https://drive.google.com/open?id=1vGYqLz1X6-3wPmXXiPhepVLevWhjxg11


Feladatok:

13./Eszperente keresztrejtvény(letölthető –nyomtatható)

https://drive.google.com/open?id=1EWR0rHBeBPoRSLqS1VP2yug7ORzNf1lI


Feladatok:

14./ Légy kreatív! Alkoss!

Készítsd el a Föld bolygót!



Feladatok:

15./ Légy kreatív! Alkoss! 

Mikor boldog és mikor szomorú a Föld?



Feladatok:

1 6 ./ Légy kreatív!Alkoss!

Az alábbi oldalakon is számtalan ötlet közül választhatsz:

Színes ötletek

Kreatív ötletek

https://szinesotletek.blog.hu/2016/04/22/a_fold_napja_unnepeljunk_egyutt_kreativan
https://jatsszunk-egyutt.hu/10-kreativ-otlet-a-fold-napjara-gyerekeknek/


Feladatok:

17./Alkossatok az osztályon belül 3-4 fős csapatokat. A csapatok készítsenek a Föld napja
alkalmából figyelemfelkeltő plakátot a Paint program használatával!

Tervezzétek meg közösen, hogy mit ábrázoljon a plakát, beszéljétek meg, hogy ki melyik
részletét készíti el a plakátnak. Rajzolás után az elkészített részleteket osszátok meg a csapat
minden tagjával és a csapat minden tagja készítsen az elemek felhasználásával egy plakátot.

Válasszátok ki közösen, hogy melyik sikerült a legjobban és azt az egyet küldjétek el!

Mellékelve írjátok meg, hogy melyik csapattag melyik részletért volt felelős!



Feladatok:

18./Készíts prezentációt a következő témában: Föld napja
Segítő kérdések:
- Ki és mikor javasolta az ötletet?
- Miért ünnepeljük minden évben ezt a napot?
- Mióta ünneplik a világon és mióta Magyarországon?
- Mi az idei mottó?
- Milyen javaslatokat tudnál tenni arra, hogy tudatosabban szervezzük az életünket?
- Mire kellene az emberek figyelmét felhívni napjainkban?
- Mit tudsz te a földért tenni?
Az utolsó diára készíts egy plakátot ebben a témában!



Feladatok:

19./Erstelle eine Präsentation im Thema: Tag der Erde.

Hilfsfragen:
- Wer und wann hat die Idee vorgeschlagen?
- Warum feiern wir alljährlich diesen Tag?
- Seit wann feiert man diesen Tag auf der Welt und seit wann in Ungarn?
- Was ist dieses Jahr das Motto?
- Welche Vorschläge könntest du geben, um das Leben bewusster zu gestalten?
- Worauf sollen wir die Menschen aufmerksam machen in dieser Zeit?
- Was kannst du für die Erde tun?

An der letzten Folie erstelle selbst ein Plakat zu diesem Thema!

Viel Erfolg!



Feladatok:

20./ Készíts plakátot a Föld napja alkalmából!
Használd a Canva.com oldal plakátkészítő funkcióját!
(Első alkalommal regisztrálnod kell. Az alkalmazás ingyenes , és magyar 
nyelven tudod használni,  kísérletezhetsz a funkciókkal bátran.)

Oktató videót a feladathoz az alábbi linken találsz:
Canva regisztráció és használata
Az elkészített egyéni plakátot mentsd el úgy, hogy a fájl nevében 
szerepeljen  a saját neved
(Jogtiszta képeket találsz ezen a linken, de választhatsz máshonnan is 

természetesen.)
Képek

https://canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CgzSrWN4I18
https://drive.google.com/drive/folders/13CVU8Le7IEmO1VWPYoQbImiMKSI7RBv0?usp=sharing


Jó munkát kívánok!

Felhasznált források:
Ollmann Judit – A Föld napja
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások  
Föld Napja Alapítvány
Képek forrása:
https://www.flaticon.com/  https://www.pngocean.com/

http://www.aranyhid-szhely.sulinet.hu/wp-content/uploads/2020/04/A-F%C3%B6ld-napja.pdf
https://fna.hu/afoldnapja
https://www.flaticon.com/%20%20https:/www.pngocean.com/

