
 

 

 

 
“Az emberek nem lusták. Egyszerűen nincs olyan céljuk, ami motiválná őket.” (Anthony Robbins) 

 
 
 
 
 1. Gyerekek motiválására: 

 

A gyerekeket a gyűjtögetés örömével motiváljuk.  

Erre több variáció is született: 

 

a) Egyrészt azt találtuk ki, hogy egy nagyobb képalapra festünk egy fatörzset ágakkal és minden nap, 

amikor gyerekeinknek eszébe jut a takarékosság, pl. lekapcsolják maguk után a villanyt, ha kimentek 

már a szobából vagy figyelmeztetik egymást vagy minket a takarékosságra, például, hogy ne folyjon a 

víz... stb, akkor felragaszthatnak egy-egy színes gombot a fa egyik ágára. Így (remélhetőleg) a 

verseny végére lesz egy gyönyörű faliképünk tavaszi virágba borulva, jelképezve, hogy milyen 

takarékosak voltunk. Reméljük, ez mindig emlékeztetni fogja őket a versenyre, arra, hogy kis 

lépésekkel haladunk előre és a sok kis odafigyelés és tenniakarás meghozza gyümölcsét és ezeket az 

apró lépéseket ők tették a környezetért. Játékos formában szembesülnek a gyerekek azzal és 

tudatosul bennük, hogy felelősek a környezetükért.  

És a „piszkos” anyagiak: a megtakarított pénzből egy kirándulás alkalmával bobozunk és fagyizunk. 

(nálunk ez a motiváló tényező:) 
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A leendő képünk ilyen lesz (vagy még szebb): 

 

 

 

b) A nagyobb gyerekeket a konkrét megtakarítások takimaki money-ra váltásával motiválnánk. A 
megtakarított vizet, gázt, villamos energiát átváltanánk takimaki money-ra. Ezeket mindenki 
gyűjtögetheti azzal, ha spórol. Ha fürdés helyett zuhanyzást választ, kap takimaki money-t, Ha lemond 
az esti meséjéről (tv helyett a könyvet választja), filmjéről szintén kap takimaki money-t. Az így 
összegyűjtött pénz átváltható vagy olyan szórakozás vehető rajta, ami energiába kerül vagy konkrétan 
pénzre váltva családi közös programok finanszírozásának alapja lehet.  

 

 

 

 

Persze a gyerekek másként is motiválhatók: 

c) családi közös programként elmehetünk velük olyan helyekre, amelyek az általunk megspórolt 
dolgokról szólnak. Fontos megismertetni a gyerekeket azzal, hogy az áram, ivóvíz, gáz nem csak 
magától jön a csapból, konnektorból, hanem azokat előállítják sok munkával. Megismertetjük őket a 



folyamattal és az előállításhoz szükséges dolgokkal. Kirándulási cél az erdő, hogy a gyerekink lássák 
a fák milyen szépek, ha nem fűtjük el; Vízművek telepe, ahol elképzelhetővé válik mitől tisztul a víz.  

 

d) Remek gyerek kiadványok is vásárolhatóak energiatakarékosság, környezetvédelem témában: 

http://www.pagony.hu/nagyon-zold-konyv-pozsonyi-pagony-kft 

http://www.pagony.hu/egesz-evben-findusszal 
 
e) Játékos formában adunk mintát nekik, hogyan óvjuk a környezetet. Erre létezik egy remek óvodai 
program, mely bábjátékba rejti a tartalmat és neveli a csemetéket a környezettudatosságra:  

www.mimoescsipek.hu 

 
f) A mi családunkban a gyerekek nagyon szeretnek gyertyát gyújtani. Elhatároztuk, hogy heti egy 
„kádas” fürdés lesz és a többi nap zuhanyzás lesz. A kádas fürdés így kuriózumnak számít, időt 
szánunk rá és ilyenkor megtoldjuk azzal, hogy nem kapcsolunk villanyt a fürdőszobában, hanem 
mécsesekkel világítunk. Igazi wellness… És a gyertyát néha a vacsoránál is bevetjük
 

 

 
g) Íme egy „Ne folyasd feleslegesen a vizet!” tábla, melyet egy kisfiú készített, és kiragasztott a 
fürdőszobai mosdó fölé, hogy figyelmeztesse magát és öccsét, hogy kézmosás közben (illetve helyett) 
ne gyönyörködjön a zubogó vízben hosszú percekig: 

 

 
2. Felnőttek motiválása: 

a) Remek szórakoztató számítógépes játékokkal pl.: 

http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/page/legypresen/ 

 

b) Könyvekkel és közös olvasással az energia takarékosság témában. Mi sokat olvasunk közösen a 
párommal, a könyv témája pedig elég szabadon alakulhat, akár az energia takarékosság is belefér. Ha 
pedig motiváció, akkor én olyan könyvvel kezdeném, ami a környezetünkért érzett felelősségre hívja 
fel a figyelmet, de szórakoztató irodalomnak minősülhet.  

 

http://www.pagony.hu/nagyon-zold-konyv-pozsonyi-pagony-kft
http://www.pagony.hu/egesz-evben-findusszal
http://www.mimoescsipek.hu/
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/page/legypresen/


c) Gondolhatunk erre Karácsonykor és a születésnapokon. Megajándékozható mindenki olyan 
utalvánnyal vagy akár konkrét ajándékkal, amivel energiát spórolhat (pl: izzók, újrahasznosított 
ajándék) 

 

d) Közös családi program keretében (melybe bevonhatók a barátok is) alkalmakra újrahasznosított 

ajándékokat készíthetünk. Nálunk karácsony előtt hasonlóak készültek parafából, kávékapszulákból, 

befőttesüvegből: 

  

  

 

 


