
Nem fulladhatunk bele! A hulladékhegyekből hasznos
anyagok is lehetnek!
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D1 a kiskakas szomorú tÖrténete

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskakas. Egy reggel a kiskakas a szokottnál ko-
rábban ébredt. Mivel volt még egy kis ideje a reggeli kukorékolásig, gondolta, kiugrik még 
egy kicsit a városszéli illegális szemétlerakó helyre kapirgálni.

A szeméttelep rögtön az út mentén terült el. „Biztosan azért van ott, hogy minél több 
kiskakas észrevegye… Kész szerencse, hogy a hatósági kiskakasok még nem jártak erre”– 
gondolta magában.

Neki is kezdett a kapirgálásnak. A szemétdomb tetején zöldségmaradékok és fűfélék 
bűzlöttek. „Ó, bárcsak az otthoniaknak lenne komposztdombja, mint Kukoriéknak is… 
Akkor nem kellene ilyen messzire járnom egy kis gilisztáért.” Ahogy tovább kapirgált, 
egyszerre csak valami megszúrta a lábát. „Ujjujjujjujj!”– kukorékolt a kiskakas. „ Ki hord-
ta ide ezt a sok üvegtörmeléket? Biztosan nem a Kukoriék háziasszonya” morfondírozott 
keserűen magában. „Az soha nem hagyja kidobni a jó kövér befőttesüvegeket, mindig va-
lami új finomságot tölt bele télire. No de sebaj, hátha itt is megbúvik még valami finomág, 
kapirgáljunk csak tovább!”

Az üvegtörmelék alatt a kiskakas műanyag palackba, sörösdobozokba botlott, félig ki-
ürült festékes tartályokba… A kidobott újságpapír- és kartondobozhalmok, használt ru-
hák és félbetört téglák, szárazelemek és gyógyszerhulladékok közül végül is még egy kis 
íróasztal is előkerült. A kiskakas összevonta (volna, ha lett volna neki) a szemöldökét…

De már nem kukorékolt többé… A gombelem higanya, amelyet lenyelt, megtette hatá-
sát. A felkelő nap sugarai aranyba vonták a kiskakas tollait.
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D2  képek  Figyeld meg a képeket, hogyan nyerik, és hogyan használják fel a 
   természetes anyagokat a régi falusi életben!
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D3 szórejtvény

lom gyasz i tár Da fo tó sa




