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MŰANYAG, MINT VESZÉLYFORRÁS 

4. sz. melléklet 

JÁTÉKOK MŰANYAGBÓL 
 
1. Tanuljuk meg a kis- és nagybetűket!  
 
Szükséges eszközök: 
- Műanyag kupakok 
- Alkoholos filcek 
- Papírlapok vagy kartonlapok 
- Filctollak 

 
1. Egy nagy kartonlapra rajzoljatok fel 44 kört a 

műanyag kupakok segítségével! 
2. Írjátok fel az ábécé kisbetűit úgy, hogy minden 

körbe egy betű kerüljön! 
3. Írjátok rá a kupakokra az ábécé nagybetűit úgy, 

hogy minden kupakra egy betű kerüljön (esetleg 
ragasszatok rá műanyag betűket)! 

4. MIndulhat a betűzés! 
 
 

2. Memóriajáték  
 
Szükséges eszközök:  
- Műanyag kupakok 
- Filctollak vagy színes ceruzák 
- Papírlapok 
- Olló 
- Folyékony ragasztó 

 
1. A kupakok segítségével rajzoljatok köröket egy 

papírlapra! 
2. A körökbe rajzoljatok állatokat, vagy 

növényeket, úgy hogy minden rajz kétszer 
szerepeljen! 

3. Vágjátok körbe a rajzokat! 
4. Ragasszátok bele a kupakok belsejébe! 
5. Figyeljetek arra, hogy az egy játékhoz használt 

kupakok egyformák legyenek! 
6. M Indulhat is a játék! 
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3. Hogyan írjuk? Utánozz! 
 
Szükséges eszközök: 
- Műanyag kupakok 
- Alkoholos filcek 
- Papírlapok vagy kartonlapok 
- Filctollak 
- Olló 

 
1.  Írjátok rá a betűket a műanyag kupakokra 

(esetleg ragasszatok rá műanyag betűket)! 
2. Vágjatok csíkokat a papírból vagy 

kartonból! 
3.  A kupakok segítségével rajzoljatok annyi 

kört egymás után, ahány betűből áll a szó! 
4. A kisebbek írják bele a szó betűit a 

körökbe! (A nagyobbak megpróbálhatják, 
úgy, hogy csak a kép van rajta és a betűk 
számát jelző körök üresen!) 

5. Ha van kedvetek, rá is rajzolhatjátok a szó 
jelentését a szó mellé. 

6. Indulhat is a betűzés! 
 
 
 

4. Számoljunk együtt pöttyöket! 
 

Szükséges eszközök: 
- Műanyag kupakok 
- Alkoholos filc 
- Papírlapok 
- Filctollak 

 
1. Egy nagyobb kupak segítségével rajzoljatok 

köröket egy lapra! 
2. Filctollal rajzoljatok pöttyöket a körökbe! 
3. Alkoholos filctollal írjátok rá a számokat a 

kupakokra! 
4. Indulhat is a számolás! 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
3 

 

5. Amőba játék kupakból  
 
Szükséges eszközök: 
- Műanyag kupakok 
- Alkoholos filcek 
- Színes kartonlapok 
- Olló 

 
1. Vágjátok ki kartonból az amőba „pályát” (lehet kör- vagy négyzet 

alakúra is) 
2. Rajzoljátok fel a pálya vonalait! 
3. Válogassatok szét 2 fajta színből 5-5 kupakot (Amennyiben 9 

négyzetből áll a pálya. Ha többől növeljétek a kupakok számát!)! Ha egyszínű kupakjaitok vannak, 
rajzoljatok rájuk 5 darabra ikszet és 5 darabra kört! 

4. Már indulhat is a játék! 
 

6. Ügyességi játékok újrahasznosított műanyag palackokból 
 

  
 
Egy kiürült műanyag palackot ti is pillanatok alatt játékká varázsolhattok! Az elkapós játék 
bármilyenmotívummal készülhet, ennek csak a fantáziátok szabhat határt (ld. képek)! A játék célja, hogy 
a “kis halat” a cápa szájába juttassátok, azzal hogy a cápát a levegőben “lengetitek”. 
 
Szükséges eszközök: 
- Műanyag palack: cápához érdemes fehérszínű tejes palackot, a virághoz pedig átlátszó palackot keresni 
- Madzag 
- Nagyobb fagyöngy 
- Kindertojás műanyag belseje 
- Alkoholos filcek 
- Ragasztó 
- Olló 
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1. Rajzoljátok meg a palackra a cápát! 
2. Vágjátok körbe a fogai mentén! (Olvasszátok meg vagy 
csiszoljátok le a palack elvágásakor keletkezett éles 
széleket!) 
3. Színezzétek ki a cápa testét! 
4. Ragasszátok rá az hátúszót! (A virág készítését ld. 7. 
Virágültetés PET-palackból készült virágcserépbe) 
5. Lyukasszátok át a palack kupakját és fűzzetek át rajta egy 
madzagot, kössetek rá csomót! 
6. Rajzoljátok meg a kishalat, lyukasszátok ki a kindertojást. 
A madzag végére fűzzetek egy fagyöngyöt (ez lesz a kishal 
farokúszója és a súly) majd fűzzétek át a kindertojáson is a 
madzagot és kössetek csomót a végére! 
7. A fagyöngyöt ragasszátok oda a madzaghoz, hogy ne 
csúszkáljon! 
8. Érdemes kb. 1.5-2-szer olyan hosszú madzagot hagyni, 
mint a cápa mérete! 
9. Már indulhat is a játék! 
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7. Virágültetés PET-palackból készült virágcserépbe 

 
Ültessetek „osztálynövényeket”! A diákok és a tanárok saját kertjükből is vihetnek palántát vagy 
osztálypénzből vásároljanak olyan leárazott növényeket, amelyeket még meg lehet menteni, de az 
üzletben már lemondtak róluk! 
 
Szükséges eszközök: 

- Virágpalánta 
- Műanyag (1,5 literes) palack, átlátszó és színes 
- Madzag 
- Alkoholos filctollak 
- Vonalzó 
- Olló 

 
1. Vágjátok félbe vagy három részbe a palackot (a palack méretétől és formájától függően), a középső 
darabra nem lesz szükség. 
2. A felső részének (a kupakhoz közelebbi) alsó szegélyéhez rajzoljatok a kupak segítségével félkör alakú 
„csipkeszegélyt”. Vágjátok körbe a szegélyt és vonalzó segítségével hajlítsátok kifelé őket! 
3. Olvasszátok meg vagy reszeljétek le a palack elvágásakor keletkezett éles széleket! 
4. Rajzoljatok mintát a palack alsó részére, és a peremtől 1 cm-re vágjatok egy kupak méretű lyukat, ahol 
majd a vizet tudjátok később pótolni! 
5. Lyukasszátok ki a kupak közepét és fűzzétek át rajta egy madzagot. A madzag 2/3-a lógjon lefelé, az 
1/3-a pedig a virág földjébe kerüljön. 
6. Állítsátok össze a cserepet! A palack alsó részébe öntsetek egy kis vizet, tegyétek bele fejjel lefelé a 
palack felső részét úgy, hogy a madzag beleérjen a vízbe. Tegyetek földet a cserépbe és ültessetek bele 
virágot. Ültetés után locsoljátok meg a virágot. (A madzag megóvja a növényt a kiszáradástól, ezen 
keresztül a növény vizet tud felszívni. Kifejezetten jó megoldás az „alulról öntözős” virágok esetében pl. 
fokföldi ibolya)  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 


