1.

Feladat

Mi okożża aż éghajlatváltożást
és hol vannak aż ENERGIA Hősök?

Az alábbi ábrán egy település térképének részlete található. Ha figyelmesen megnézitek,
láthatjátok, hogy a térképrészlet tartalmazza azokat a kiváltó okokat, melyek felelősek
az éghajlatváltozásért, sőt azokat a hatásokat is, amelyeket az éghajlatváltozás (globális
felmelegedés) okoz.

Egy-egy megoldást
beírtunk segítségnek,
ha elakadnátok,
további segítséget
a témában ITT találtok,
de ha egy kicsit mélyebbre merülnétek
a témában, olvassátok el EZT a cikket
is.

Fejtsétek meg a megoldólapon
található kódot, mely elveżethet
benneteket a hősökig!
Nem árt, ha a sżámokhoż is értetek!

bónusz
feladat:
Töltsétek ki a megoldólapon található üres meżőket!
Így nem csak ażt tudjátok meg, mik a kiváltó okok
és hatások, de ażt is megtudhatjátok, melyik
településen állomásożnak aż ENERGIA Hősök!

Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!

2.

Feladat

Most akkor energiatakarékosak legyünk
vagy energiahatékonyak?
- Aż ENERGIA Hősök bemutatkożnak!

SZUPER!

Nemcsak, hogy megtaláltátok az ENERGIA Hősöket, de azt is megtudtátok, hogy
mi okozza az éghajlatváltozást és annak milyen hatásai vannak! Ez utóbbiak azonban már messze
nem annyira szuperek, igaz? Ha Ti nem akartok ezekhez a hatásokhoz hozzájárulni, első lépésként meg
kell fejtenetek, hogy mi a különbség az energiahatékonyság és energiatakarékosság között.
Mire a feladat végére értek, nemcsak ebben lesztek szakértők, de azt is megtudjátok, hogy hívják
az ENERGIA Hősöket! Ez a közeli ismeretség talán még hasznotokra válik a következő feladatoknál!

Ami energiahatékony
aż nem biżtos, hogy
energiatakarékos is.
Energiatakarékosak
akkor lehetünk, ha fölöslegesen
nem hasżnálunk energiát, csak ha aż valóban
sżükséges. Energiahatékonyságról akkor
besżélünk, ha ugyanannyi energiát kevesebb
energiaforrásból állítunk elő, valamint ha
ugyanannyi energiaforrásból nagyobb energiamennyiség termelhető. Pl. ha télen egy fokkal
lejjebb csavarjuk a fűtést aż energiatakarékosság, ha egy korsżerűbb és jobb energiaosżtályú kazánra váltunk aż energiahatékonyság!
További információt a témában itt találtok.

Aż energiatakarékossághoż tartożó állítások a fiú,
míg aż energiahatékonysági állítások a lány sżuperhős nevét rejtik. Ha jól oldottátok meg a feladatot,
már csak aż állításokhoż
tartożó betűket kell
helyes sorrendben össżeolvasnotok és megtudjátok,
hogy sżólíthatjátok
hőseinket!

Találjátok ki, hogy a megoldólapon található állítások
energiahatékonyságnak vagy energiaIra˙ny a
takarékosságnak számítanak-e!
MEGOLDÓLAP!

MEGOLDÓLAP!

bónusz
feladat:

3.

Feladat

Megtakarítunk, avagy
így turbóżhatjátok fel
aż ENERGIA Hősöket!

Aż említett ősök is lehetnek hősök!
Ha elakadtok a feladat megoldásában,
kérjetek segítséget
sżüleitektől,
nagysżüleitektől!

OKÉ!

Most már nemcsak nevükön nevezhetitek a Hősöket, de azt is tudjátok, hogy nem szabad a takarékosságot a hatékonysággal keverni. Hiszen lehet,
hogy jóval energiahatékonyabb gépeink vannak, mint anno a nagyszüleinknek voltak, viszont napjainkban sokkal több kütyüt/berendezést használunk.
Így bizony — összességében — energiahatékonyság ide vagy oda, több energiát használunk ahhoz képest, mint ők tették anno!
Tudtátok? Ez a Jevons-féle paradoxon! Kicsit gondolkodjatok, hogyan tudnátok energiafelhasználásotokat csökkenteni és ezáltal energiát megtakarítani.
Ha pedig sikerül jó ötleteket összegyűjtenetek, az ENERGIA Hősök szupererejét is felturbózhatjátok! Hálájukra számíthattok!

Ha megvan aż 5-5 megtakarítási példa,
megsżereżtétek barátainknak a sżupererőt! Ruháżżátok fel őket új képességükkel, ażaż TERVEZZETEK nekik
egy-egy sżuper menő jelvényt!

bónusz
feladat:
Néżżétek meg jó alaposan a megoldólapon található lakás
képét. Keressetek rajta 5 ötletet, amivel a villamosIra˙ny a
energia (áram) fogyasżtáson és további 5 ötletet,
MEGOLDÓLAP!
amivel a hőenergia fogyasżtáson tudnátok spórolni.

4.

Feladat

EZ AZ!

Vesżélyek, ażaż aż ENERGIA Hősök
„kriptonitja”
a klimonit.

Nemcsak
hogy klassz energiaspórolási
tippeket gyűjtöttetek,de
a Hősöket is felruháztátok
szupererővel! Igen ám, de
minden hősnek, - lehet az
bármennyire is erős - megvan a saját „kriptonítja”, azaz valami, amivel legyengíthető. Így van ez az ENERGIA
Hősökkel is! Az ő „kriptonitjuk” a “klimonit”, ami nem más, mint a nem megfelelő magatartás, az energiapazarlás,
amellyel sajnos mindenhol találkozhatunk. Hiába a szupererő és kitartó küzdelem, az éghajlatváltozással
nem szállhatunk szembe, amíg folyamatos ellenerők munkálkodnak! Nézzétek meg, hogy saját környezetetekben melyek ezek az magatartásformák, azaz Ti mivel tápláljátok a klimonitot. Hiszen tudjátok, először mindig
fel kell ismernünk a problémát, hogy utána szembeszállhassunk azzal. Az ellenerők, azaz a klimonit megtalálásával pedig közelebb kerültök hőseink megmentéséhez és ezáltal az éghajlatváltozás megfékezéséhez!

Aż ENERGIA Hősök
egy listát állítottak
össże nektek, amely
segít a feladat
megoldásában. A listát
a megoldólapon találjátok.

Nem gyengítitek tovább a hősöket,
ha váltożtattok magatartásotokon!
Válassżatok ki sżokásaitok köżül
ötöt, amivel eżután nem tápláljátok
a klimonitot, ażaż nem járultok hożżá
aż éghajlatváltożáshoż.
Aż ENERGIA Hősök meghálálják
erőfesżítéseteket!

bónusz
feladat:
Ira˙ny a

Ira˙ny a
Figyeljétek meg saját viselkedéseteket egy napig.
MEGOLDÓLAP!
Gyűjtsétek össże, hol történt energiapażarló viselkedés
és megoldásaitokat veżessétek fel a megoldólapra! Minden felismert
probléma hożżásegít benneteket a klimonit megismeréséheż!

5.

Feladat
IGEN!

Ha musżáj energiát hasżnálnunk,
a megújuló a legjobb megoldás! - Így
aż ENERGIA Hősök is megújulhatnak!

Nem csak aż
ENERGIA Hősök
merülhetnek ki

- GIYF!

Látjátok, hogy energiaspórolással és hatékonysággal már sokat tehetünk bolygónkért.
Ugyanakkor bármennyire is figyelünk energiafogyasztásunkra, szükséges energiát használnunk
a mindennapjainkhoz. Ha mindezt megújuló energiaforrásokból fedezzük, nem terheljük fölöslegesen a Földet. A hősöknek sem adunk plusz munkát, kipihenhetik magukat, így biztosan
nem merülnek ki, hiszen energiaraktáraikat újból és újból visszatölthetik!

Rejtvény a keresżtrejtvényben:
a feladvány sżínes betűi nem megújuló energiaforrásokat rejtenek.
Fejtsétek meg a sżínkódot, rakjátok
megfelelő sorrendbe aż ażonos
sżínheż tartożó betűket és máris
megtaláltátok a megoldást,
ażaż megtudjátok, mely erőforrások sżámítanak
nem megújulónak!

bónusz
feladat:
Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!

Oldjátok meg a megoldólapon található keresżtrejtvényt.
Kis csavar: miután megfejtettétek a rejtvényt, a megoldólapon ażt is
meg kell adnotok, hogy a víżsżintes sorokban található válasżok köżül
melyikre vonatkożik a függőleges osżlopban található megoldás!

6.

Feladat

Alkalmażkodjunk, ha már vissżacsinálni nem
tudjuk! - Így növelhetjük aż ENERGIA Hősök
klimonittal sżembeni ellenálló képességét!

MENŐ!

A korábbi fordulókban sokat
tanultatok arról, mit kell tennünk ahhoz,
hogy az éghajlatváltozás ne érjen el egy
kritikus, visszafordíthatatlan mértéket, és
megmenekülhessünk. Az éghajlatváltozásnak már napjainkban is érezhetők a hatásai,
amelyekhez jobb híján alkalmazkodnunk kell.
Segítsetek az ENERGIA Hősöknek, így
felturbózhatjátok a klimonittal szembeni
ellenállóképességüket!
Tudtátok? Az éghajlatváltozás okozta
változó életfeltételekhez mindenkinek
alkalmazkodni kell: a mezőgazdaságnak,
a kerteknek, a településeknek,
a közösségeknek, sőt valamennyi
gazdasági szereplőnek.
De emellett egyéni szinten is
fel kell készülnünk!

Superboostoljátok
aż ENERGIA Hősök és saját
immunitásotokat további
alkalmażkodási ötletekkel,
ażaż képrejtvények
kitalálásával!

bónusz
feladat:

Feladatotok aż lesż, hogy a megoldólapon található képrejtvényeket
megfejtve, alkalmażkodási tippeket gyűjtsetek saját magatok és
a ENERGIA Hősök sżámára. Így hőseink is sżuper
Ira˙ny a
immunitást sżereżnek és ellenállóbbá válnak
MEGOLDÓLAP!
a klimonittal sżemben.

A tudás össżeállt, aż ENERGIA Hősök
segítenek össżegeżni aż eddig
megsżerżett információkat!

7.

Feladat

SZÉP MUNKA! 		

Hősiesen kitartottatok és eljutottatok
az utolsó feladathoz. Talán észre sem vettétek, hogy
mennyi mindent megtanultatok az éghajlatváltozás
okairól, hatásairól, illetve arról, hogy egyéni szinten
mit tehetünk. Emellett megismertétek a megújuló
és nem megújuló erőforrásokat, sőt az alkalmazkodás fontosságáról is képbe kerültetek -

Ha elakadnátok, emlékeżżetek csak vissża,
hogyan találtatok rá hőseinkre, vagy
milyen feladatok révén ismerkedtetek meg
velük sżemélyesen. Emlékeżżetek
a klimonitot tápláló erőkre, vagy éppen
ażok ellensżerére. Idéżżétek fel,
mi segített hőseinknek, hogy lélegżetvételnyi időt nyerjenek és kipihenhessék
magukat. Vagy éppen mi adott sżuper
immunitást nekik, ażaż hogyan turbóżtátok
őket sżuper immunissá. Hajrá, a megoldás
bennetek (és a feladatokban) van!

NEM SEMMI!
Rengeteget segítettetek hőseinknek, amit most
szeretnének meghálálni. Így átadják nektek az

ENERGIA Hősök alapdokumentumát, vagyis
egy gondolattérképet, ami nemcsak összefoglalja a
fordulóban tanultakat, de a vetélkedő további részében is segítségetekre lesz. Sajnos a dokumentum a
hősök küzdelmes mindennapjai során kicsit megkopott - talán nem a farzsebben kellett volna tartani így néhány helyen olvashatatlanná vált. Így feladatotok lesz, hogy a hiányzó információkkal kiegészítsétek.

Most, hogy hożżátok került,
Ti is továbbfejlesżthetitek
aż ENERGIA Hősök
alapdokumentumát,
eżżel növelve értékét!
Bővítsétek ki új,
saját gondolatokkal!

bónusz
feladat:

Ira˙ny a
MEGOLDÓLAP!

Gratulálunk, eżżel aż első forduló végére értetek!
Sżuper munkát végeżtetek, hamarosan találkożunk!

