
Karbon-böjti naptár
2021. február 17. - április 4.

Extra feladat haladóknak :)

Hogy néz ki egy böjti hét?Hogy néz ki egy böjti hét?
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Csütörtök
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Szombat

Vasárnap

HETI ÓRALEOLVASÁS

Heti bejárás

Tipp a következő hétre mindenkinek

Hétfő

Kedd

Heti kihívás

Heti ellenőrző lista
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A BÖJT KEZDETE

Február 17 - 21.Február 17 - 21.  
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Olvassátok el fűtési tippünket a
következő hétre felkészülésként!

Felkészülési hét

Olvassátok el alaposan a 2. feladatot, 
és írjatok, ha bármi kérdésetek van :)

3. Koordinátor képzés

HETI ÓRALEOLVASÁS
Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

https://mailchi.mp/fa98c45b1ae0/ek2020_nov6
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/2feladat_feladatleirasesutmutato_2020-21.pdf


Térképezzük fel hőmérővel a szobák különböző

pontjait. A hálószobáról se feledkezzünk meg. Ahol

nem töltünk napközben annyi időt, ha tudjuk, lejjebb

is állíthatjuk a fűtést. 

Február 22 - 28.Február 22 - 28.  

Hétfő

Kedd

Szerda

Közeledik a tavasz! Vegyük le a fűtést
1-2 fokkal a hétre, és még kettővel éjszakára! 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Igazán energiatakarékos a hálószobátok és

fűtésetek otthon? Ellenőrizzétek listánkkal!

Online műhelymunka
Karbon-lábnyom csökkentés lépésről lépésre 2. 

hol vannak a fűtőtest előtt bútorok? Ezeknek

érdemes új helyet keresni. 

hol húznak a nyílászárók? Ha beengedik a hideget,

pokróccal orvosoljuk!

Járjuk körbe otthonunkat, és nézzük meg:

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok el

fürdőszobai tippünket a következő hétre

felkészülésként!

Filmajánló: A fiú, aki befogta a szelet

1. hét: Hálószoba
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HETI ÓRALEOLVASÁS

https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_halo
https://www.facebook.com/events/475552676769359
https://www.facebook.com/events/475552676769359
https://www.netflix.com/hu-en/title/80200047


Március 1 - 7.Március 1 - 7.

Hétfő

Kedd

Szerda

Gondoljuk át, hányszor mosunk 
egy héten - meg tudjuk felezni? 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Már igazi öko-fürdőszobát tartotok fent és
zölden mostok mindent? Ellenőrizzétek
listánkkal!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Tartsunk nagy családi fürdést közösen a
gyerekekkel. A fürdővizet használjuk később
felmosásra, WC-öblítésre, cipőmosásra, áztatásra.

Itt az idő, hogy feltérképezzük vízhasználatunkat.

Derítsük fel a csöpögő csapokat. Állítsuk be

megfelelően a WC-lehúzót. Szereljünk fel perlátort,

víztakarékos csapbetétet.

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok 
el konyhai tippünket a következő hétre
felkészülésként!

Filmajánló: Otthonunk

2. hét: Fürdőszoba
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https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_furdo
https://www.youtube.com/watch?v=teRMe7DA1Lk


Március 8 - 14.Március 8 - 14.

Hétfő

Kedd

Szerda

Tervezzünk energiatakarékos, akár
vegetáriánus vagy nyers fogásokat 
tartalmazó menüt a hétre! 

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Mindent megtesztek a konyhátokban a zöldítés
jegyében? Ellenőrizzétek listánkkal!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Ne használjuk a mikrót, szendvicssütőt,
kávéfőzőt. Kávéfüggőknek: French-press
kipróbálása javasolt.

Aprítógép, dagasztógép, gofrisütő, elektromos kés…

Írjuk össze, milyen elektronikus eszközeink vannak a

konyhánkban… majd adjuk hozzá a többi helyiségben

találhatóakat! Van amit soha nem használtok? 

Olvassátok el stand-by tippünket a 
következő hétre felkészülésként!

Filmajánló: Mérgezett Föld

3. hét: Konyha
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https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_konyha
https://mailchi.mp/0cd5433ca3c8/ek2021_jan14
https://www.youtube.com/watch?v=i61OHaVRhiw


Energiafogyasztás-mérővel ellenőrizzük készülékeink,

például TV-nk, set-top-boxunk, routerünk fogyasztását

használat közben és készenléti üzemmódban is.

Tartsatok karbon-mentes estét! Filmezés
helyett jöhet a társas, telefonozás helyett a
meseolvasás és beszélgetés.

Március 15 - 21.Március 15 - 21.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

A kütyümentesség bajnokai vagytok? 
Ismeritek nagyfogyasztóitokat? 
Ellenőrizzétek listánkon!

HETI ÓRALEOLVASÁS

Induljatok éjszakai túrára: sötétben bejárva mérjétek

fel, milyen berendezések maradnak éjszakára is

bekapcsolva készenléti állapotban - kapcsoljátok le,

amit lehet.

Nézzétek meg email fiókotokat és olvassátok
el tavaszi szemezgető tippünket!

Filmajánló: A tervezett elavulás története

4. hét: Nappali
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https://www.surveymonkey.com/r/karbonbojt2021_nappali
https://www.youtube.com/watch?v=C_2TFgAinAg


Mik azok a háztartási eszközök, amik kézi
erővel kiválthatóak lennének? Fedezzük
fel karizmainkat!

Feltérképeztétek elektromos eszközeiteket? Ha
nem, tegyétek meg most, és válasszatok 3-at,
amit Húsvétig nem használtok!

Itt az ideje elkészíteni fényképeiteket a szorgalmi
feladathoz. :) Csatlakozzatok ti is a nemzetközi
kihíváshoz!

Sikerült a böjt! Ünnepeljétek meg a
kitartásotokat együtt a családdal! :)

5. hét: Értékelés 
és fénykép :)
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A BÖJTRŐL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓ
BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE!

Március 22 - 28.Március 22 - 28.  

Tárgyaink története
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Kedd
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Csütörtök

Péntek

Szombat
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Filmajánló:

https://www.energyportraits.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CwmYd4pDd18


Ajándékozzunk olyan tojást, ami a kertnek is ajándék!

Készítsünk tojásnak álcázott magbombát:

megtölthetünk kifújt tojásokat virágfölddel és

magokkal. 

Hangolódjunk zölden a közelgő húsvétra!
Olvassátok el zöld húsvéti készülődésről 
szóló tippünket!

Március 29. - április 4.Március 29. - április 4.

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

Az ünnepi menü összeállításakor válasszunk

idényzöldségeket, mint cékla, spenót, újhagyma,

medvehagyma, sárgarépa, alma... Ha ajándékot

veszünk, válasszunk fair trade és bio csokoládékat.

HETI ÓRALEOLVASÁS

Valósítsuk meg a gyakorlatban zöld húsvéti
terveinket, ha van rá lehetőség, osszuk meg
nagyobb családunkkal is, hogy miért ünneplünk
másként. Meséljünk nekik karbon-böjtünkről,
ehhez egy kis segítség ITT.

Filmajánló: Társadalmi dilemma

Extra hét: Zöld Húsvét
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http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
http://kislabnyom.hu/kislabnyomos-husvet
https://masfelfok.hu/2019/12/15/tippek-igy-beszelgess-klimavaltozas-csalad-rokon-barat-karacsony-unnepek-kommunikacio/
https://www.netflix.com/hu/title/81254224

