Keskkonnaõpetus

3. ja 4. klass

Loe palun kõik väga tähelepanelikult läbi, mõtle hoolega ja täida
siis nii, nagu on töökorralduses kirjas. Kui leiad, et õigeid
vastusevariante on mitu, siis märgi need kõik.
1. Kes on sinu arvates keskkonnasõbralik inimene?

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. Värvi õige lause puu roheliseks, vale punaseks.
PUUD ...
•

... on selleks, et neid jõuluks ehtida.

•

... kasutatakse paberi ja mööbli valmistamisel.

•

... puhastavad õhku tolmust ja tahmast.

•

... on elukohaks lindudele ja loomadele.

•

... toodavad hapnikku.

•

... on ronimiseks.

•

... on ilusad vaadata.

•

... on selleks, et sinna pesukuivatuseks nööre kinnitada.

•

... annavad tööd haljastusfirmadele.

•

... on selleks, et nende oksi murda

3. Kuidas toimid sina, kui märkad, et keegi on unustanud kraanist vee
jooksma? Tee kasti ristike.
Karjun valju häälega: ”Appi, upun!”
Vaatan, kui toredasti vesi torustikku voolab.
Keeran kraani kinni.
Joon natuke vett ja lähen siis edasi.
Pööran pea kõrvale ja teesklen, et ei märka midagi.
4. Millised on keskkonnasõbralikud liikumisviisid. Värvi need kastid
roheliseks.
BUSSISÕIT
RULLUISUTAMINE
RULASÕIT
TÕUKERATTASÕIT

AUTOSÕIT

RONGISÕIT

JALGRATTASÕIT

KÄIMINE

LENNUKISÕIT

Koostas Heli Pundonen

5. Kuidas toimid sina? Kirjuta väitele taha ÕIGE või VALE.
Prügi panen prügikasti ...........................................................................
Matkal või piknikul olles viskan prügi metsa alla ....................................
Klaastaara viin poodi või kogumiskasti .................................................
Plastpudelid võin randa jätta, sest need ei lähe katki ega ohusta
kedagi ...................................................................................................
 Vanad ajalehed ja ajakirjad viin vanapaberi kokkuostupunkti .................
 Kilepakendid võin maha visata, need lagunevad looduses ....................
 Tühjad patareid viin kogumispunkti .........................................................






6. Mida oleks sinul võimalik teha, et säästa elektrienergiat? Loetle.
MINU ENERGIAKASUTUS

KUIDAS VÄHENDAN OMA
ENERGIAKASUTUST ?

. ..........................................................

.............................................................

............................................................

.............................................................

............................................................

.............................................................

............................................................. .............................................................
............................................................. .............................................................
7. Nimeta vähemalt 3 saasteallikat, mis sinu koduümbruse õhku
rikuvad.
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
8. Kes on sulle rääkinud või kust oled kuulnud, kuidas looduses
käituda? Tõmba sinu jaoks õigetele vastustele joon alla.
AJALEHEST LUGESIN
ÕPETAJA RÄÄKIS
LUGESIN RAAMATUST

VAATAN TELERIST LOODUSSAATEID
SÕBRAD ÜTLESID
KODUS RÄÄGITI

ISE ARVAN NII
RAADIOST KUULSIN

9. Milliseid soovitusi annaksid inimesele, kes ei ole keskkonnasõbralik?

☺
☺
☺
☺

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

10. Joonista naerunägu ☺ selle ülesande juurde, mis sulle kõige
rohkem meeldis

