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. Energiatakardkossiig a konyhiban

. Takardkos h6zimunka
ROSSZVALASZ:
Helytelen vagy hidnyos vflaszo pl.:
. Sp6roljunk energiiit siitds kcjzben!
. J6 otletek siit6shez

9. feladat:
Hogyan tenned 6rdekesebb6 ezt a szoveget?
HELYES VALASZ:
A tanul6 a kiivetkez6 formai VAGY tartalmi v{ltoztatilsok kiiziil javasol legal:ibb egyet:
- recept, k6p,tiblinato szimadatok, szfnek, m:is tipogr6fia alkalmazfsa,
- rij energiatermel6 vagy -sp6ro16 technol6giirk; az energiapazarlfs konkr6t ktivetkezm6nyei vagy
vesz6lyei. PI.:
. Legyenek benne kdpek.
. M6s betrivel legyen irva, legyen szinesebb ahitlter.
. Lehetne 6rdekes, kis ,,tudtad-e" adatokat mell6kelni egy ktilon bekezddsben.
. A v6g6re irhatn6nak egy egyszeni receptet.
. Tenndk bele statisztikirt az energia megsp6rol6sdr6l.
. Sz6madatokkal akltdmasztani.
ROSSZ VAIESZ:
Helytelen vagy hifnyos vilasz, pl.:
. Belerakndk tobb 6rdekessdget a szovegbe.
. M6g tdbb tippet irn6k.
. Mosogat6 vagy porsziv6 takar6kos hasznhlata.

10. feladat:
Mi6rt fontos,. hogy m6r a gyerekek is tcjbbet tudjanak a kcirnyezetbar6t praktik6kr6l?
HELYES VALASZ:
A tanul6 vilasza tartalmnz a kiivetkez6k kiiziil egyet: (a) a gyerekek kiinnyebben tanulnak rij dolgokat,
VAGY (b) k6s6bb alkalma'zzirk, VAGY (c) fontos, hogy a kiivetkez6 nemzed6k rigy n6jdn fel, hogy fontos
neki a kiirnyezete, 6s tud is tenni 6rte VAGY (d) annyival is tiibben takar6koskodnak az energi|val, pl.:
' Azdrt, hogy megtanulj6k, hogyan vigyizzanak a kornyezetikre. (Mtnimdlisan elfogadhat| j6 vdlasz.)
. Hogy k6s6bb feln6ttkdnt is tudj6k haszn6lni 6ket.
. Mert a gyerekek konnyebben megtanuljiik ezeket, mint a feln5ttek.
. Hogy takardkoskodj anak az ener gi6v al.
. Hogy mi is tudjuk vddeni a kornyezetet.
. Meft 6k is tov6bb tudjrlk adni.
. Ne fogyasszanak folcjsleges energi6t.
ROSSZ VALASZ:
Helytelen vagy hifnyos vilaszo pl.:
. Mert ovdk a jov6.

ll. feladat:
A takardkosvigon kivtil mi6rt fontos, hogy cscikkentsiik energiakcilts6geinket?
HELYES VALASZ:
A tanul6 a Fiild energiak6szleteinek v6gess6g6re VAGY az emberis6g mint kiiziiss6g hasznira utal, pl.:
. Med fgy kevesebb energi6t kell termelni.
. Meft a Fold energiatadal6kai m6r fogy6ban vannak.
A tanul6 6rtelmezi a k6rd6st,6s vflasza tartalmazzt, hogy az energiapazarlils kiirnyezetiinket is kdrositja,
pl.:
. Meft rossz a term6szetnek.


