
TC 1129 Környezetvédelmi társasjáték   
 
A játák segít a gyerekeket a környezettudatos viselkedésre. Mialatt a gyerekek végig 
játszák a játékot sokat megtanulhatnak az ökoszisztémáról és felfedezhetik a víz, energia 
és a hulladék körforgását. 
 
Ajánlott életkor: 3-6 éves korosztály 
Játékosok száma: 2-4 gyermek 
Készlet tartalma: 1 darab 4 részből álló játéktábla, 4 figura, 1 nagy dobókocka, használati 
utasítás 
 

• A játék megismerteti a gyerekeket az energiatakarékosságra, a hulladék újra 
hasznosítására, és a víz védelmére 

• Példákat találunk az ok-okozati összefüggésekre és ezek környezeti hatásaira 
• Dobj 6-ost az induláshoz. Majd egy újabb dobással azt is eldöntheted mennyit 

léphetsz. 
• Ha olyan kockára érsz, melynek a sarkában egy piros „x” van, a nyílnak megfelelően 

lépj vissza. Ha olyan mezőre léptél, ahol zöld pipa van a nyílnak megfelelően lépj 
előre. Ha a zöld újrahasznosítás jelre lépsz kimaradsz egy körből, mert el kell 
végezned a hulladék újrahasznosítást. 

• A győztes az a játékos, aki először lépi át a cél mezőt. 
 
VÍZ 

• Takarékoskodj a vízzel – ne fürödj, hanem csak zuhanyozz 
• Ne hagyd a vízcsapod folyni 
• Ne folyasd túl a mosogatót 
• Ne folyad ki a hideg vizet a csapból, inkább tarts a hűtőben vizet 
• Használj a kertben locsolókannát és ne locsoló csövet 
• Gyűjtsd össze az eső vizet és azt használd a kert öntözésére 
• Az autómosásra használ vödröt és szivacsot a locsolócső helyett 
• Öntözz késő este vagy korán reggel a kertben, mert különben elpárolog a víz 
• Kerüljük el a különböző mérgező kémiai anyagok használatát, mint fehérítő, hogy ne 

szennyezzük vele az értékes vizellátásunkat 
 
ENERGIA 

• Ne hagyjuk a TV készülléket a készenléti állapotba, inkább kapcsoljuk ki 
• Kapcsoljuk le a lámpát, ha kimegyünk a szobából 
• Sétáljunk, vagy biciklizzünk autózás helyett 
• Vásároljunk kisebb autókat a nagy terepjárók helyett 
• Teregessük ki a ruhákat ahelyett, hogy szárítógépet használnánk 
• Használjunk szélfogókat és öltözzünk melegebben 
• Energiatakarékos égőket használjunk 
• Annyi vizet forraljunk, amennyi szükséges 
• Inkább a szél és a nap energiát használjuk a fossilis energiák helyett 

 
HULLADÉK/SZEMÉT 

• Dobd az üveget/papírt/műanyagot/fém dobozt/és ruhákat a megfelelő konténerekbe 
• Rakd az uzsonnát újra használható dobozba 



• Ne vegyél túl sok ételet csak annyit amennyit meg is eszel 
• Készíts a kertba saját komposztot a szerves hulladékoknak 
• Termessz saját zöldséget és gyümölcsöt 
• Használj újra hasznosított tasakot vagy saját szatyrot hordj magaddal 
• A már nem használt ruháidat vidd el karitatív szervezetekhez 

 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                           1077 Bp. Király u. 101. 
                                           Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
                                           E-mail: katica@katica.hu 
                                           Web: www.katica.hu 
 


