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I. versenyfeladat 
Közös terv és ötletek a háztartás 

tagjainak bevonására 
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Bevezetés 
 

Napjaink egyik, talán legfontosabb megoldandó kérdése az energiatakarékosság. 

Hiába vannak meg a technikai és műszaki feltételei egy energiatakarékos otthonnak, 

ez még nem jelent garanciát arra, hogy az ott élők, már mindent letudtak a 

takarékosságért folytatott küzdelemben.  

 

Egy háztartást vagy családot számtalan dolog  

képes  energiatakarékosságra ösztönözni. A gáz-,  

víz- vagy az  elektromos áram drágulása, a család  

pénzügyi kiadásait is jelentősen megnövelheti, amit  

sokszor csak az energiafogyasztás visszafogásával  

vagyunk képesek egyensúlyba tartani. 
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Bevezetés 

 
Ez legtöbbször valamiről történő lemondást jelent, amit inkább a kényszer erőltet a 

családra, mit sem a tudatosság. Ilyenkor van NAGY SZEREPE A 

SZEMLÉLETVÁLTÁSNAK, ami képes egy család eddigi szokásait pozitívan 

megváltoztatni, a takarékossági folyamatba némi játékosságot csempészni. Ez nem 

megy egyik napról a másikra, szükség van  

ösztönzésre, PÉLDAMUTATÁSra és a  

játékszabályok betartásának kölcsönös  

ellenőrzésére. 

ZÖLDFÜLŰEK 

Borítékoljuk a sikert! 

 
Íme egy példa csapatunk egy tagjának korábbi energiatakarékossági módszereire. 

Menjünk vissza a hetvenes évekbe és nézzünk meg egy akkor sokak által alkalmazott 

módszert. Akkor a család keresete kevesebb volt, mint most a villanyszámla összege.  

 

„Feleségem a fizetésünket borítékokba osztotta szét, azokon ilyen felíratok voltak 

lakástörlesztés, közös költség, biztosítás, rezsi, kaja, spórkassza.  

Gyerekeink hetente kaptak zsebpénzt, az összeg a rezsi borítékban maradt pénz 

függvényében változott, általában öt és tíz forint között. Mikor kevesebb pénzt kaptak, 

megkérdezték miért? Ebben a hónapban rosszul spóroltunk, ezért több villanyt vagy 

vizet kell fizetnünk… 
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Borítékoljuk a sikert! 

 
…Hogy kell jól spórolni, hangzott a következő kérdésük? Az esti fürdés helyett 

zuhanyozzatok, ne hagyjátok felkapcsolva a villanyt mindenhol. Kényelmüket 

némiképp feláldozva, a saját tapasztalatukon tanulták meg a takarékoskodás előnyeit. 

A magam részéről ebben látom a most meghirdetett verseny nagyszerűségét és ezért 

is veszek részt örömmel benne. Megtanítja a családokat környezettudatosan 

gondolkodni, a versenyszellem mindenkire pozitív hatással van, így ösztönözve a 

csapatokat a jobb eredmények teljesítésére.” 
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Energiatakarékossági ötletek 

1)   A család tagjai közül, heti váltással kinevezni egy energiafelelőst. Ő határozná 

meg az adott héten az energiatakarékosság érdekében szükséges feladatokat, 

ellenőrizné, hogy a család tagjai betartják-e azokat. A verseny győztese, akinek a 

legtöbb energiát sikerül megtakarítani, ő döntheti el, mire fordítsák a 

megtakarításból származó pénzt.  

 Vásárolhatunk belőle például  

 energiatakarékos égőt, környezetbarát  

 takarító és tisztítószert stb. 
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Energiatakarékossági ötletek 

2)   A háztartási hulladékok szelektív gyűjtésének megszervezése, felelőse és 

jutalmazása, hasonló módon megoldható. Hogy a család tagjai folyamatosan 

tréningezve legyenek, ne ugyanaz a személy feleljen a szelektív gyűjtésért, aki 

éppen be van osztva energiafelelősnek. A hulladékok egy része otthoni 

használatra is alkalmas lehet. Készíthető belőle ajándék, jegyzetblokk, 

karácsonyfára dísz, gyertyatartó stb. Az ötlet, az ajándék hasznossága, az 

elkészítés minősége szintén jutalmazható. 

A gyertyatartó egy parfümös üveg 
kupakjából készült 
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Energiatakarékossági ötletek 

3) Szintén heti váltásban, beosztható a család egyik szabad tagja, hogy a csepegő 

csapokat elzárja, odafigyeljen, hogy kézmosás vagy mosogatás közben a 

csapokat zárjuk el, ne folyassuk feleslegesen a vizet.  Szorgalmazza, hogy a 

fürdővizet hasznosítsuk, öntözésre vagy a WC leöblítésére stb.  

 Az esővíz felfogására, helyezzen egy vödröt. 

 

4) Autómentes napot szervezve, egyrészt üzemanyagot takarítha- 

 tunk meg, másrészt a kipufogógázok csökkenése révén tisztább  

 lesz a levegő. Nem szennyezzük az út menti fák, növények és állatok továbbélését 

szolgáló környezetet sem. Ehhez rá kell venni a család minden tagját, hogy 

csatlakozzon a sétához vagy kerékpárt használjon. A megspórolt üzemanyag ára 

szintén felhasználható jutalmazásra vagy a családdal eltöltött hétvégi programra. 
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Energiatakarékossági ötletek 

5) A fűtési energia megtakarításához több egyszerű megoldást is választhatunk, a 

szellőztetés szabályozásával, többször és rövidebb időre nyissuk ki az ablakot, 

átszellőztetést alkalmazzunk. A hézagosan vagy rosszul záródó nyílászárók 

esetében jelenthet megoldást, ha ablakainkat, ajtóinkat öntapadós 

szivacsszalaggal szigeteljük. 
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6)  Ha a gyerek látja, hogy a szülő, vagy a másik gyerek elfelejtett kikapcsolni valamit 

(pl. mobiltöltő, lámpa, stb.) akkor kap egy saját gyártású Angry Birds, vagy más 

kedvenc matricát. Ha összegyűlt 10 db matrica, akkor egy apróbb ajándékot kap a 

gyermek. A jutalommatricákat füzetbe lehet gyűjteni. 
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7)  Saját gyártású kaparós sorsjegy készítés, amelyen apróbb feladatok, vagy jutalom 

található. A sorsjegy készítésének menete: 

 Rajzoljuk meg a sorsjegyen található feladatokat, tevékenységeket. Viasszal 

kenjük le a karikákat és utána akrilfestékkel fessük le őket. 
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8)  Pancsolás gyertyafényben a villanyszámla csökkentésének legegyszerűbb módja. 
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9)  ENERGIAgazdálkodj okosan társasjáték készítése a gyerekekkel közösen. 

  

 

 

Mező/Kártya Feladat 

Elfelejtetted lekapcsolni a 

villanyt a szobádban 

Egyszer kimaradsz a 

dobásból 

Szóltál anyukádnak, hogy a 

mobiltöltő feleslegesen be 

van dugva 

Kapsz 500 forint jutalmat 

Nyitva felejtetted a csapot 

kézmosáskor 

Fizess be a szolgáltatónak 

200 forintot 

Számítógépezés után 

kikapcsoltad a gépet 
Lépj előre két mező 
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10)  Napelemes zseblámpával bújócskázás a lámpamentes időszak növeléséért 
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Hasznos weboldalak 

Kreatív ötletek 

 http://365.postr.hu/cimke/energiatakar%C3%A9koss%C3%A1g 

 www.krokotak.com 

 www.eia.gov/kids 

 www.bounceenergy.com/blog/2012/07/35-ways-kids-save-energy-home-sizzlin-

summer 

 http://www.tvakids.com/electricity/conservation.htm 

 http://www.fplsafetyworld.com/?ver=kkblue&utilid=fplforkids&id=16160 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

„Takarékoskodjunk az energiával: a 

természetünkért és a jövőnkért!” 


