Az erdei takarítók
Ökomese- és foglalkoztató füzet

Az erdei takarítók
Előszó
A kiadvány célja a felnövő generáció megszólítása. A gyermekek nagyon
sok információt képesek magukba szívni, amelyek később az életület és a
szemléletüket is befolyásolja. Ezért is hálás feladat a szemléletformálás.
Kiadványunk az óvodás és kisiskolás korosztályt célozza meg.
Játékos, gyakorlatorientált feladatokon keresztül mutatjuk be a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás egyes témaköreit.

Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület

Hétfő hajnal van. Szép idő volt a hétvégén, rengeteg kiránduló járt az erdőben.
Masni, Hami és Sapi a három mókustestvér kétségbeesett kopogtatásra ébredt a fészkükben. Masni megdörgölte a szemét, és kinyitotta az ajtót. Az ajtó előtt egy sereg hangya állt.
-Sziasztok! Ne haragudjatok, hogy felkeltettünk titeket – kezdte a hangyák vezére -, de baj van! Az emberek annyi szemetet hagytak az erdőben, hogy nem tudtuk összeszedni, pedig egész éjjel ezrével dolgoztunk. Kérünk titeket segítsetek kitakarítani az erdőt.
-Rendben! – szólt Masni. Felrázta a félálomban lévő testvéreit, elmesélte, hogy a hangyák kérik a segítségüket, hogy
a lakóhelyüket tisztává tudják varázsolni, mire felkel a nap.
A mókusok gyorsan megmosakodtak, megettek néhány szem diót és
mogyorót, felvették a táskájukat, majd elkísérték a hangyákat az erdőbe.
Amikor odaértek az erdő közepére, elképedtek a látványtól. Magas kupacokban szemét, amerre csak néztek. Hami a
haspók az egyik kupac tetején talált egy csokis süti darabot,
amit gyorsan befalt, mondván kell az energia a takarításhoz.
-Köszönöm, hogy eljöttetek! – mondta a hangyák vezére – már a fél erdőt kitakarítottuk, de még sok van hátra. A patakparthoz sem jutottunk el.
A mókusok azonnal neki is láttak a szemét felszedésének. Találtak mindenféle érdekes kincset is, amit eltettek a táskájukba.
A szemetet ők is kupacokba hordták fajtánkként, hogy zsákokba tehessék, és kihordtják az erdő szélére, az ottani színes dobozokhoz (szelektív kukákhoz), mert olykor-olykor szokott jönni egy
nagy fehér, hangos gépszörnyeteg, ami ezeket a zsákokat felfalja.
Persze
Hami
is
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közben.
Találtak műanyag palackot, kupakot, fém italosdobozt, tejesdobozt, papírzsebkendőt, cigarettacsikket, ételmaradékokat, plüssmackót, gyógyszeresdobozt, téglát, újságpapírt, chipses zacskót, ceruzaelemet, konzervdobozt, autógumit és nylonzacskót.
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Masni, Hami és Sapi tudják, hogy a hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.
Segíts nekik, hogy a megfelelő színű gyűjtőedénybe tegyék a hulladékot.
Van egy kakukktojás köztük.
Kitalálod
melyiket
nem

lehet

szelektív

gyűjtőbe

tenni?

A testvérek tudják, hogy az elemet, az autógumit, és a bontott téglát
nem lehet sem a háztartási hulladék, sem a szelektív hulladék közé tenni, hanem el kell vinni egy hulladékudvarba, ahol külön gyűjtik ezeket.
Segíts nekik, hogy el tudják vinni ezeket a hulladékot a gyűjtőtelepre.

HULLADÉK

TELEP
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A mókus testvérek sok hulladékot hazavisznek, mert komposztálni
fogják.
Bedobálják
egy
nagy
faládába,
téli
álmot alszanak majd tavasszal kiszedik belőle a termőföldet.

A két kép között 5 különbség van. Keresd meg és karikázd be azokat!

Mit gondolsz melyek azok a hulladékok, amiket bele tudnak tenni a komposztládájukba?
Azokat a hulladékokat, amik kimaradtak, miért nem lehet a komposztba
dobni?
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Színezd ki a képet!
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Egy kis sudoku. Rajzold be a hiányzó képeket!
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A mókus testvérek nagyon elfáradtak a sok takarításban és már eléggé ki is világosodott. Úgy gondolták ideje elindulni haza, még az első
kirándulók érkezése előtt. Mindhármuknak a zsákja tömve volt kincsekkel. Haminak főleg étellel. Ő nagyon félt, hogy télire nem lesz
elég az elraktározott elemózsiájuk. Sapi kisebb dolgokat zsebelt be,
például kupakokat, konzerv-, italos fémdobozokat. Masni a tejesés üdítős dobozokat, egy-két műanyag palackot. Masni megkérte a
hangyákat, hogy segítsenek elcipelni nekik néhány autógumit is, hátha jó lesz valamire. Hazaérve egyből el is kezdtek kézműveskedni.

A következőkben azt mutatjuk be, hogy milyen jó dolgokat lehet készíteni kidobásra szánt holmikból. Meríts ötleteket és alkosd meg
saját játékaidat, használati tárgyaidat! Az ötletek tárháza kimeríthetetlen. Mert ami az egyiknek hulladék a másiknak kincs lehet.
Képek forrása: printerest.com
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Gratulálunk!
Ügyes voltál!
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