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Beszélgetés: Hogyan védem a környezetet?  

1. Szerinted mit jelent ez a mondat?  

    “A Földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.” 

                                                                                  -David Brower 

2. Te mit teszel a környezet védelméért? Te hogyan óvod a környezetet?  

Szerinted te zölden élsz? 

              Válaszolj ezekre a kérdésekre! 

 

      rendszeresen néha / ritkán   soha 

1. Lekapcsolod a lámpát vagy a villanyt, 

amikor nem használod.  

   

2. Tartasz kütyümentes napot (van olyan 

nap, amikor nem használsz 

elektronikus eszközöket, pl. 

számítógépet, televíziót). 

   

3. Hideg vízben mosod a ruháidat, így 

energiát spórolsz.  

   

4. Vásárolsz használt termékeket (pl. 

ruhát, bútort), így csökkented az 

ökológiai lábnyomodat.  

   

5. A vásárlásnál nem veszel 

nejlonszatyrot, hanem saját vászon 

szatyrot viszel. 

   

6. Elzárod a csapot, amikor fogat mosol, 

így a víz nem folyik feleslegesen.  

   

7. Szelektíven gyűjtöd a hulladékot, 

vagyis szétválogatod a háztartási 

hulladékot. 

   

8. A szemetet a kukába dobod és nem 

hagyod magad után.  

   

9. A háztartási vegyszerek (mosószerek    



és tisztítószerek) helyett természetes 

anyagokat használsz (pl. ecetet, 

citromot, szódabikarbónát). 

10. Tömegközlekedési eszközzel utazol; 

biciklivel vagy gyalog mész a 

munkahelyedre vagy a boltba.  

   

 

3. Szerinted napjainkban ezek közül mi a három legsúlyosabb környezeti probléma: 

- levegőszennyezés (légszennyezés) 

- talajszennyezés 

- óceánszennyezés 

- műanyag szennyezés 

- zajártalom 

- nagymértékű hulladéktermelés  

- klímaválság vagy klímaváltozás 

- üvegházhatás 

- általános (globális) felmelegedés 

- veszélyeztetett fajok növekedése 

- egyes állat- és növényfajok kihalása 

- erdőirtás 

- a sarkvidéki jég olvadása és zsugorodása  

- az ózonréteg elvékonyodása  

- túlnépesedés és hiperurbanizáció  

- más: _____________________?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Milyen környezeti problémát látsz a képeken? 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Nyelvtani gyakorlás 

 

I. Kirándulás a Tisza-tónál 

Christopher nagyon szereti a természetet. A feleségével ő gyakran kirándul a szabadban. 2020-

ban ők a Tisza-tónál voltak. Christopher egy fogalmazást írt erről a kirándulásról.  Mindegyik 

mondatban van egy hiba. Hol van a hiba a mondatban? Javítsd ki a hibát! 

 

1. Tavaj nyáron mi a Tisza-tónál töltöttünk négy napot. 

2. Egy sátoron aludtunk kint a szabad ég alatt. 

3. A barátaink is meglátogatták minket két alkalommal. 

4. Mi együtt horgásztunk és sok halakat fogtunk ki a tóból.  

5. Az idő nagyon kellemes volt és csak egyszer esett az esö.  

6. Esténként tüzet csináltunk és szalonnát sütöttük.  

7. Ez a sátor kirándulás emlékezetes fog maradni számunkra. 

8. Sajnos rövidek voltak ezek a négy napok. 

9. Hamar vége lett ez a csodálatos kirándulás. 

10. Remélem, hogy jövő nyáron is visszamegyünk ezen a helyen.  

 

II. Igék múlt időben 

  Tedd az igét múlt időbe! 

1. Múlt nyáron a családom és én sokat (kirándul) ______________ a szabadban.  

2. Mi gyakran (pihen) _____________ egy tó mellett Észak-Ontarióban. 

3. Öt évvel ezelőtt mi ennél a tónál (vásárol) _____________ egy szép kis nyaralót.  

4. A barátaink is (meglátogat) ______________ minket a nyaralóban.  

5. Ők Montreálból (érkezik) _______________. 

6. Ők (hoz) _____________ a sátrukat, mert a szabadban (akar) ________________ aludni.  

7. Mi minden este (süt) _______________ szalonnát kint a szabad ég alatt.  

8. Napközben pedig mi (úszik) ________________ vagy (horgászik) ________________. 

9. Tavaly mi sajnos nem (utazik) _____________ külföldre. 

10. Az utóbbi időben minden (megváltozik) ________________ körülöttünk.  

 

 

 


