
A FÖLD

NAPJA

2020. ÁPRILIS 22.

TÉMANAP



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!

A témanap programja, feladatai



A Föld napja története

• A Föld napját legelőször 1970. április 22-én
ünnepelték.

• Egy amerikai egyetemista kezdeményezésére közel

20 millió ember emelte fel a szavát bolygónkért.

• Az esemény nagyon sok változást hozott, szigorú  törvények 
születtek a vizek és a levegő védelme  érdekében.

• 1990-től a Föld napja már világméretű rendezvénnyé vált, 
szinte a világ összes országa különféle rendezvényekkel hívja fel
fel a figyelmet bolygónk  védelmére.

• Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a 
Föld Napja Alapítványt.

• 1990. április 22. óta hazánkban is minden évben  
megünnepeljük a Föld napját, melynek keretében  különféle 
rendezvényeket szerveznek, fát ültetnek,  rajzpályázatot 
hirdetnek, környezeti vetélkedőt,  patak- és falutakarítást 
szerveznek, stb.



Ki mondta, hogy nem  
tudod megváltoztatni a  
világot?

MIT TEHETSZ TE? Nagyon sokat!

o Zöldítsd környezetedet!

o Ültess fát!

o Termelj haszonnövényeket!

o Komposztálj!

o Éheztesd a kukát!

o Közlekedj közösen!

o Ne vásárolj csomagoltat!

o Élj műanyagok nélkül!

o Válts környezetbarát szerekre!

o Félkész, kész helyett egyél friss hazait!



A FÖLD NAPJA2020.

• Egy nap a holnapért, a klímáért!

• Az idei év kiemelt témája az élővilág változatosságának
megőrzése.

• A világon ezen a napon arra hívják fela  figyelmet, hogy az
emberiség túlterjeszkedése, túlfogyasztása agyonnyomja a 
vadvilágot, veszélyezteti  a természet egyensúlyát, a 
vadonélők,  köztük a beporzó rovarok, növények létét.

• Sebezhetőségünkre figyelmeztetett a  koronavírussal a 
természet - az idei  lesz az első digitális Föld napja!



Nézd meg a linken található videót!
Hallgasd meg Pászti Amina meséjének bemutató
részét!
Glóbi bemutatkozik

Hallgasd meg a linken található dalt!
A Föld dala - Öleld át Glóbit

https://youtu.be/kJrNl9xIgFg
https://www.globi.hu/mesek/a-fold-dala-oleld-at-globit


1./ Az alábbi linken számos puzzle játékot találsz:

A Föld napja

Válassz belőle tetszés szerint hármat, és rakd ki őket 
ügyesen! Jegyezd fel  a felhasznált időt! Kihívhatod egy 
versenyre a tesódat, apukádat,  anyukádat is.

FELADATOK:

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


2./ Az alábbi linken memóriajátékokat találsz:

Memória 1.

Memória 2. 

Memória 3.

Igyekezz a ranglista élére kerülni!

https://wordwall.net/hu/resource/1480578
https://wordwall.net/hu/resource/1480626
https://wordwall.net/hu/resource/986977/tenger-%c3%a9l%c5%91vil%c3%a1ga-2


3./ Az alábbi linken egy szókereső feladatot találsz:

Szókereső

https://wordwall.net/hu/resource/1488015


4./ A következő feladatban úgy kell a betűket a megfelelő 
sorrendbe állítani, hogy értelmes szavak alakuljanak ki.

Anagramma

https://wordwall.net/hu/resource/1488170


5./ Fejleszd a figyelmedet! Keresd meg minél gyorsabban a 
tengeri élőlények párját!

Párkereső

https://wordwall.net/hu/resource/455411


6./ Játssz Zümivel!

Zümi

Válaszd ki az „Alphabet Mat” pályát!  Programozd be úgy Zümit,
hogy a „nap” szó betűit gyűjtse össze a megfelelő sorrendben!

A megoldás után te is adhatsz  feladatot a testvérednek, szüleidnek!

https://www.terrapinlogo.com/emu/beebot.html


7./ Oldd meg az alábbi linken található tankockát, melyben a megújuló és a  

nem megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismereteidet kell  

mozgósítanod!

Energiaforrások

https://learningapps.org/4908205


Szófelhő

Válassz ki közülük 5 állatnevet és 5 növénynevet!

- Állítsd őket betűrendbe!

- Írd le őket szótagolva!

8./ Az alábbi linken egy szófelhőt találsz, melyben állatok és 
növények nevei sorakoznak. 

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


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


10./Szókeresők (letölthető –nyomtatható)

Veszélyes hulladékok – Csomagoló anyagok - A Föld felszínének 
természetes alkotói  

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


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

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


12./ Keresztrejtvény kvíz (letölthető –nyomtatható)

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


13./Eszperente keresztrejtvény(letölthető –nyomtatható)

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


14./Mini totó (letölthető – nyomtatható) 

https://drive.google.com/open?id=16VkiUy1N3ODS3NTyUJBpgAkmyDEhTjVT


15./ Színezők kisebbeknek

https://drive.google.com/open?id=1Tk1l6s6hY8RF1dUDjIZZtoVXdQcgZf52
https://drive.google.com/open?id=1blxZHsIeShJCSSxeKBQIZbHgWFgc1nua


16./ Légy kreatív! Alkoss!

Készítsd el a Föld bolygót!



17./ Légy kreatív! 
Alkoss!

Mikor boldog és mikor 
szomorú a Föld?



18./ 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/


Jó munkát, örömteli  

feladatmegoldást  

kívánok!

Felhasznált források:

Ollmann Judit – A Föld napja

https://fna.hu/afoldnapja

https://www.globi.hu/

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-als%C3%B3soknak.pdf
https://fna.hu/afoldnapja
https://www.globi.hu/
https://www.flaticon.com/
https://www.pngocean.com/

