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MŰANYAG, MINT VESZÉLYFORRÁS 
Szabad Ágnes, Pásztor Katalin (Jane Goodall Intézet) 

 
Ajánlott korosztály: 15 – 18 évesek 

Időigény: 2 x 45 perc 
 

Tevékenység, időbeosztás A tevékenység 
célja, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, mellékletek 

I. ELŐKÉSZÍTÉS, RÁHANGOLÓDÁS 
 

Óra előtti feladat 
 

Alkossunk kisebb 3-5 fős csoportokat és előre beszéljük meg, hogy ki az, aki a műanyagok használata ellen és ki az, 
aki mellette fog érvelni! Készüljünk fel az órára, interneten gyűjtsünk információt a hasznos vagy helyettesíthetetlen 
és a káros műanyagokról. Készítsünk infografikát/posztert róla! 
 
Ötletindító kérdések: 

 Hogyan állítják elő a műanyagokat? 
 Miben találhatunk műanyagot?  
 Minden műanyag káros? 
 Szerinted mi történik a szemétbe került műanyaggal? 
 Miért káros, ha a környezetbe kerülnek a műanyagok? 

 

Műanyagok – Pro és kontra (20 perc) 
 

Az egyes csoportok mutassák be az 
infografikáikat/posztereiket és mondják el az 
érveiket, ellenérveiket. 
 
Nyissunk vitát arról, hogy károsak vagy 
hasznosak a műanyagok? 
(A pedagógusok a vitához háttérinformációt az 
1. sz. mellékletben találhatnak.) 
 
 

Kommunikáció 
Környezettudatos 
szemlélet 
kialakítása 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanároknak 
 

II. A PROBLÉMÁS MŰANYAGOK KÁROKOZÁSÁNAK MEGOLDÁSAI 
 

A probléma gyökere, a műanyagok újrahasznosíthatósága (10 perc) 
 

Verseny: Kezdjünk el az interneten rákeresni 
arra, hogy milyen típusai vannak a 
műanyagoknak és melyiket lehet 
újrahasznosítani? Aki először megtalálja, mind a 
hét fajtát, az jelezze és mondja el a többieknek 
az információkat! 
 
 

Kommunikáció 
Véleményalkotás 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanároknak 
 
Okostelefon, internet 
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A probléma gyökere (15 perc) 
 

Újabb 3-5 fős kiscsoportokat alkotva készítsünk 
kvízt a Kahoot!-on a többi csoportnak, az alábbi 
témák egyikéből: 

- Melyik műanyag gyűjthető szelektíven 
és melyik nem? Miért? 

- Alternatív helyettesítő lehetőségek! 
Keressünk az interneten legalább 20 
olyan hétköznapi használati tárgyat, 
aminek van műanyagmentes 
alternatívája! 

- Hogyan lehet szelektíven gyűjteni? A 
szelektív gyűjtés szabályai! Szedjük 
össze, hogy mire kell figyelni a szelektív 
gyűjtésnél! Miért? 

- Keressünk információt a különböző 
műanyag használati tárgyak lebomlási 
idejéről!  

- Keressünk információt arról, hogy 
Magyarországon éves összesítésben 
mennyi egyszer használatos műanyagot 
használnak az emberek és ebből 
mennyit hasznosítanak újra? 
 

Miután elkészültek a csoportok, küldjék át a 
megbeszélt csoportnak a kvízt! 

Kommunikáció 
Véleményalkotás 

Csoportmunka 
Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanároknak 
 
Okostelefon, internet 
 

III. A MŰANYAG PROBLÉMA GYAKORLATI MEGOLDÁSAI 
 

Csoportmunka (25 perc) 
 

Alakítsunk ki 3-5 fős csoportokat!  
A csoportok írják össze, hogy az alábbi 
szituációkban (minden csoport egy szituációt 
dolgoz fel), hogyan tudnának kevesebb 
műanyagot használni, mivel helyettesíthető 
egy-egy tárgy , vagy milyen műanyag tárgyat 
tudnak több évig is  használni? 
 
Szituációk: 
1. Születésnapi bulit rendeztek a 
barátotoknak. Gondoljátok át, hogy milyen 
műanyag eszközöket tudtok helyettesíteni és 
mivel; illetve hogy milyen műanyag eszközöket 
tudtok újrahasznosítani utána! Nézzetek utána 
az interneten, hogy mit, mennyiért és honnan 
vennétek! 
 
 

Szociális 
kompetencia 
fejlesztése 
Kommunikáció 
 

Csoportmunka Okostelefon, internet 
 
Szükséges eszközök a 4-
es szituációhoz:  
MŰANYAG SZEMÉT: 
műanyag palack, 
szívószál, joghurtos 
pohár, üdítős flakon, 
mosószeres flakon, 
technikai eszköz, 
műanyag evőeszközök, 
műanyag tányér, 
műanyag pohár, 
nejlonzacskó, 
gumikesztyű, lufi stb. 
KESZTYŰ a válogatáshoz 
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2. Szemétszedő akcióban vesztek részt és 
az erdőben találtok 40-50 db autógumit. 
Gondoljátok át, hogy mire lehet használni 
ezeket! Keressetek rá az interneten, hogy hova 
lehet leadni a használt autógumit, és mi 
történik velük! 
 
3. Tervezzetek meg egy nagybevásárlást 
élelmiszerekből, mindennapos használati 
tárgyakból, vegyszerekből. Használjátok az 
internetet! Milyen alternatív árukat tudtok 
venni, azért hogy a vásárlással a legkevesebb 
műanyag szemét gyűljön össze? Mire figyelsz a 
vásárlásnál (kiszerelés, csomagolás)? 
 
4. Válogassátok át a műanyag szemetet, 
amit tanárotok hozott az órára! 
Csoportosítsátok aszerint, hogy melyik 
újrahasznosítható részben vagy egészben és 
beszéljétek át, hogy melyek azok a műanyagok, 
amiket helyettesíteni lehet környezetkímélő 
megoldással? SZÜKSÉGES ESZKÖZ: KESZTYŰ; 
MŰANYAG SZEMÉT 

 

5. Az iskolai ballagáson sokan lufikat 
eresztenek fel. Miért okoz ez gondot? 
Tervezzetek meg egy környezettudatos 
ballagást, lufik, celofánba csomagolt virágok 
stb. nélkül. 
 

Ellenőrzés, értékelés (20 perc) 
 

A csoportok mutassák be egymásnak a 
feladatok megoldásait! Az egyes csoportok 
meghallgatása után a többi csoport tagjainak is 
adjuk lehetőséget a hozzászóláshoz.  
 
 

Kommunikáció 
 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanároknak  
 

 


