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

 
Ajánlott korosztály: 11 – 14 évesek 

Időigény: 2 x 45 perc 
 
 

Tevékenység, időbeosztás A tevékenység 
célja, fejlesztendő 

készségek 

Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, mellékletek 

I. A MŰANYAGOK KÁROS HATÁSAI 
 

Óra előtti feladat diákoknak: Mihez használunk műanyagot? 
 

A gyerekek írják össze, hogy milyen típusú műanyag szemét van náluk otthon. Számolják össze és készítsenek 
oszlopdiagramot arról, hogy milyen műanyagszemétből találták a legtöbbet. 

Mihez használunk műanyagot, és mi a baj ezzel? (15 perc) 
 

Nézzük meg, és beszéljük át az otthon készített 
diagramokat! Határozzuk meg, hogy az osztály 
összes tanulójának a diagramjai alapján mi a 3 
leggyakoribb műanyag, amit használunk osztály 
szinten! 
Beszéljük át a 2. számú melléklet 3-as, 4-es 
képeit! 
 

Kommunikáció 
Kooperáció 
 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanárok részére 
 
2. számú melléklet: 1-
4.dia 
 

II. A MŰANYAGPROBLÉMA GYAKORLATI MEGOLDÁSAI 
 

A műanyagból készült használati eszközök alternatívái (15 perc) 
 

Alkossunk 3-5 fős csoportokat! 
Minden csoport kapjon legalább 6-6 darab 
különböző tárgyat vagy azok képeit . Feladatuk, 
hogy  párosítsák össze a környezettudatos 
alternatívájuk képével!  
Tippeljék meg a csoportok tagjai, hogy a 
különböző műanyag tárgyak mennyi idő alatt 
bomlanak le a természetben, és írják le! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikáció 
Környezettudatos 
szemlélet 
kialakítása 

Csoportmunka 3. számú melléklet:  
Képek műanyag 
használati tárgyakról és 
alternatívájukról 
 
Mágnestábla, 
amennyiben képekkel 
dolgoznak 
 
Az újabb szemét 
keletkezésének elkerülése 
végett érdemes újságból 
kivágni a képeket! 
Amennyiben 
lehetőségünk van rá, 
vigyük be magukat a 
TÁRGYAKAT! 
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Ellenőrzés, értékelés (10 perc) 
 

Ellenőrizzük a csoportok munkáit úgy, hogy a 
gyerekek a mágnestáblára felrakják a képeiket 
2 oszlopba, és mellé írják a megtippelt 
lebomlási időket! (Amennyiben tárgyakat 
párosítottak, rakják egymás mellé az asztalra, 
és az ellenőrzésnél mondják el, hogy mekkora 
lebomlási időt tippeltek!) 
Nézzük meg a 2. számú melléklet 8-as képét és 
ellenőrizzük, hogy jól tippeltünk-e! 

Kommunikáció 
 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanárok részére  
 
2. számú melléklet: 5-8. 
dia 

Felkészülés a következő órára (5 perc) 
 

Tervezzük, meg hogy hány csoport lesz, és mely tárgyakat szeretnénk elkészíteni. A csoport tagjai gyűjtsék össze a 
feladatokhoz szükséges műanyag szemetet otthon, a pedagógus pedig az egyéb szükséges eszközöket. 
 

A műanyagok újrahasznosítása (5 perc) 
 

Nézzük meg az alábbi videót a szelektív 
hulladékgyűjtésről: 
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iG
bY  

Információátadás Frontális munka  

Gyakorlati feladat (30 perc) 
 

Alkossunk új 3-5 fős csoportokat, ne ugyanazok 
a csoportok legyenek, mint előző órán!  
Minden csoport válasszon ki egy játékot vagy 
használati tárgyat, amit majd elkészít! 
Gyűjtsük össze a hozzávalókat, és készítsük el! 
 

Szociális 
kompetencia 
fejlesztése 
 
Kézügyesség 
fejlesztése 

Csoportmunka 4. számú melléklet 
 
Az előzetesen kiválasztott 
feladatokhoz szükséges 
műanyag hulladékok és 
eszközök 
 

Ellenőrzés, értékelés (10 perc) 
 

Tartsunk bemutatót az elkészült tárgyakból, 
próbáljuk ki a többi csoport játékait, és nézzük 
meg a 2. számú melléklet képeit, melyben arra 
látunk példát, hogy mások hogyan 
hasznosították a műanyagszemetet! 

Kommunikáció 
 

Frontális munka 
és interaktív 
beszélgetés 
 

1. számú melléklet: 
Háttérinformációk 
tanárok részére  
 
2. számú melléklet: 9-14. 
dia 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY
https://www.youtube.com/watch?v=yYal409iGbY

