
 

 

                    

GYŰJTSD A VIRÁGOT 

TÁRSASJÁTÉK 
 

Játékosok száma:2-4   

Korosztály: 6+ 

 

Tartozékok: 4 db bábu 

                      1 db dobókocka  

                      1 db játéktábla 

                      4x15 db virág   

                      32 db kártya kérdésekkel 

                      1 db játékleírás 

 

 

Játék menete: 

 

A legfiatalabb játékos kezd, majd az óramutató járásával megegyező irányba folytatódik a 

játék. A dobás nagyságának mefelelően lépünk. Minden mezőn húzunk egy kártyát és 

megválaszoljuk a rajta levő kérdést. Ha helyesen válaszolunk, akkor kapunk a bábuknak 

megfelelő színű virágot, amit középre a fára helyezünk. Az nyer, akinek a legtöbb virága 

felkerült a fára. A táblán három mező van ahol külön utasítás alapján kell eljárni. A játék 

elején megállapodhatunk, hogy hányszor megyünk körbe a táblán, vagy addig játszunk, 

amíg el nem fogy az összes kártya. 
 

Útmutató a kérdésekhez: 

 
1. Mit helyezünk a kék szelektívkukába? 

Papír, újság, karton  

2. Válaszd ki a közlekedési eszközök közül melyik a legkörnyezetbarátabb: autó, vonat, 

busz, repülő? 

          Vonat 

3. Minek a következménye a globális felmelegedés? 

A szennyező üvegházhatású gázok bekerülnek a légkörbe és megakadályozzák a 

visszasugárzott energia kijutását. A levegőt szennyező anyagoknak hővisszatartó 

tulajdonsága van. 

4.  Mit nem rakhatunk a komposztálóba? 

Üveg, műanyag, fém, festék, olaj, zsír, fertőző és beteg növények, hús, csont és 

ételmaradékok 

5. Földünkön a hőmérséklet változik. Nő vagy csökken?  

Nő. 

 

 

 

 



6. Sorold fel a megújuló energiaforrásokat! 

Szél, víz, nap, fa 

7. Hová állítsuk a hűtőszekrényt a konyhába? 

A tűzhelytől és mosogatógéptől legmesszebb, jól szellőző helyre. 

8. Mit teszel az üres müanyag flakonnal? 

     Összetaposva a szelektív gyűjtőbe dobni. 

9. Sorolj fel tárgyakat, amelyek napelemmel működnek! 

Óra, számológép, távirányító, mobiltöltő, játékok, segélyhívó az autópályán, parkoló 

automata. 

10. Mit helyezhetünk a komposztálóba? 

Különböző zöldség- és tojáshéjak, salátalevelek, kávé- és teazacc, szobanövények, 

virágföld,  bármilyen papír feldarabolva, lenvászon alaposan feldarabolva, és csak kis 

mennyiségben növényevő kisállatok ürüléke a forgáccsal együtt.  

11. Mivel tudjátok otthon a szemét mennyiségét csökkenteni? 

Ha mindent megeszünk, a boltba vásárláskor a kevésbé csomagolt árukat keressük, 

viszünk magunkkal vásárláshoz táskát, üveget, vászon zsákot. 

12. A tengerbe kerülő szemét, miért veszélyes az állatokra? 

 A tengerekbe kerülő műanyaghulladék veszélyt jelent a tengeri madarakra, melyek 

tápláléknak nézhetik a szemetet. A halász- és horgászfelszerelések egyes darabjai a 

tengerekbe kerülve foglyul ejthetik az ott élő állatokat, például a teknősöket. 

13. Az áramfogyasztást, hogy csökkentheted a konyhában? 

Amelyik elektromos gépet lehet, kézivel helyettesítjük. A hűtőbe beállítjuk a 

megfelelő hőmérsékletet.  

14. Milyen nem megújuló energiaforrásokat ismersz? Mi velük a probléma? 

Kőolaj, földgáz, szén. Ezeket a föld mélyéből bányásszuk ki. Elégetésük során sok 

szén-dioxid keletkezik. Ezek az energiaforrások egyszer elfogynak, és nem tudjuk 

őket pótolni.  

15. Mit helyezünk a szürke szelektív hulladékgyűjtőbe? 

Fémet 

16. Mi az az üvegházhatású gáz? 

Azok a gázok, amelyek elnyelik a hősugárzást, majd újra kibocsátják azt, így 

melegítve a Föld légkörét.       

17. Hogyan csomagolhatjuk be a szülinapi ajándékot legkörnyezetbarátabban? 

Már nem használt mintás pólóból készítsünk csomagolást, vagy a boltban kapott 

papírtáskára rajzoljunk mintákat és abba tegyük az ajándékot. 

18. Tévénézés, számítógépezés helyett inkább ... 

Beszélgessünk, olvassunk, társasozzunk. 

19. Mitől véd az ózon? 

Az ózon védi Földünket a Napból érkező káros sugárzástól. 

20. Milyen praktikákkal tudjuk gázfogyasztásunkat csökkenteni? 

Biztosítsuk a megfelelő páratartalmat. Szigeteljük a nyílászárókat. Tegyünk 

szőnyeget. Szereljünk redőnyt, hővisszaverő fóliát a radiátor mögé. Ha elmegyünk 

otthonról vegyük visszább a fűtést. 

21. Mi szennyezi a levegőt? 

Az erőművek, különböző tüzelő berendezések, autók kipufogógáza, aeroszolos 

készítmények, porok. 

 

 

 

 

 

 



 

 

22. Ha egy elektromos készülék ki van kapcsolva, nem fogyaszt áramot. Igaz, vagy 

Hamis? 

Hamis. 

23. Mit helyezünk a zöld szelektív hulladékgyűjtőbe? 

Üveget. 

24. A vízfogyasztást, hogy csökkentheted? 

Fürdés helyett zuhanyzunk, mosogatás nem folyóvízben történik, hanem leengedett 

vízben, fogmosás és szappanozás közben elzárjuk a csapot, szürke vízet használunk, 

összegyűjtjük az esővizet, a WC tartályban a víz szintjét kisebbre állítjuk. 

25. Az alább felsoroltak közül melyek az üvegházhatású gázok? metán, kén-dioxid, szén-

dioxid, oxigén? 

Metán, szén-dioxid 

26. Fogmosás és szappanozás közben a csapot... 

zárd el. 

27. Sorolj fel hazai gyümölcsöket. 

Alma, eper, szilva szőlő, cseresznye, körte. 

28. Mik az éghajlatváltozás következményei? 

Szélsőséges időjárási viszonyok alakulnak ki. A hőmérséklet gyakran ingadozik, 

szilviharok lesznek, egyszer túl sok csapadék esik, aztán aszály lesz. A hőmérséklet 

megemelkedik. 

29. Mi szennyezi természetes vizeinket? 

Veszélyes hulladékok, olajszennyeződés, növényvédő szerek, műtrágyák, 

háztartásban használt tisztítószerek. 

30. Az áramfogyasztást, hogy csökkentheted a szobában? 

Helyi fényforrást használunk (pl. olvasólámpa) ha nem használjuk a tévét, 

számítógépet, videójátékot áramtalanítjuk.         

31. Mit tehetünk a levegő tisztaságának védelme érdekében? 

Faültetés, autózás helyett kerékpározás, gyaloglás. 

32. Melyik módszerrel kaphatunk információt arról, hogy a múltban milyen volt a klíma 

              a. Megkövesedett pókok lábszőreinek a hosszúságából. 

              b. Fák évgyűrűinek a vizsgálatából. 

     c. Ezekre a módszerekre nincs szükség, mert a klíma nem változott a Föld  

         kialakulása óta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kártyák eleje és hátulja: 



  

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék és minden tartozéka a Villanyász energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné  

felhasználni őket, kérjük, írjon az info@energiakozossegek.hu címre! 

 

 



Mit helyezünk a kék szelektív 

kukába? 

 

Válaszd ki a közlekedési eszközök közül 

melyika legkörnyezetbarátabb: 

autó, vonat, busz, repülő! 

 

Minek a következménye a globális 

felmelegedés? 

 

Mit nem rakhatunk a 

komposztálóba? 

Mit helyezhetünk a 

komposztálóba? 

 

Földünkön a hőmérséklet változik. 

Nő vagy csökken? 

 

Sorold fel a megújuló energia 

forrásokat. 

 

 

Hová állítsuk a hűtőszekrényt 

a konyhába? 

Mit teszel az üres müanyag 

flakonnal? 

 

Mivel tudjátok otthon a szemét 

mennyiségét csökkenteni? 

 

A tengerbe kerülő szemét, miért 

veszélyes az állatokra? 

 

Sorolj fel tárgyakat, amik 

napelemmel működnek! 

 

 



Hogyan csomagolhatjuk be a szülinapi 

ajándékot legkörnyezetbarátabban? 

Milyen nem megújuló energia 

forrásokat ismersz? 

Mi velük a probléma? 

 

Tévénézés, számítógépezés 

helyett inkább ... 
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csökkenteni? 

 

Mitől véd az ózon? 

 

 

Fogmosás és szappanozás 

közben a csapot... 

 

 

Sorolj fel hazai 

gyümölcsöket! 

Mik az éghajlatváltozás 

következményei? 

Mi szennyezi természetes 

vizeinket? 
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Az áramfogyasztást, hogy 

csökkentheted a szobában? 

 

A vízfogyasztást, hogy 

csökkentheted? 
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szelektív hulladékgyűjtőbe? 

Mit helyezünk a zöld 
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klíma? 
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A játék és minden tartozéka a Villanyász energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné  

felhasználni őket, kérjük, írjon az info@energiakozossegek.hu címre! 

 

 

Tábla: 



 

 
 

 

 

 



 

Bábuk, virágok, dobókocka: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A játék és minden tartozéka a Villanyász energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné  

felhasználni őket, kérjük, írjon az info@energiakozossegek.hu címre! 

 

 


