
 

 

 

AKR20552 Szelektív hulladékgyűjtés 
 

A készlet tartalma: 

- 5 hajtogatott, műanyag mini konténer más-más színben  

- 35 négyzet alakú, háztartási hulladékot ábrázoló kártya 

- 1 lap tele különböző típusú hulladékokat jelentő matricákkal, melyeket a konténerekre ragaszthatunk 

- 1 dobókocka hozzá tartozó matricákkal 

 

Pedagógiai célok: Asszociációs játék a háztartási hulladék szétválogatásának gyakoroltatására konténerek szerint. 

- Tudatosítjuk a környezet iránti tisztelet és törődés szükségességét. 

- Tudatosítjuk, hogy a háztartási hulladék szétválogatásával elősegítjük azok újrahasznosítását. 

- Ismerkedés a háztartási hulladékok fajtáival. 

- A hulladékok osztályozása a gyűjtőkonténerek szerint, melyekkel a különféle hulladékfajtákat elszállítják az újrahaszno-

sítás helyére. 

 

Ajánlott életkor: 3 éves kortól. 

 

Módszerek 

A csatolt képek alapján állítsuk össze a konténereket. A különböző fajta hulladékok matricáit ragasszuk fel a helyileg alkalmazott 

színkód szerint. Mielőtt először használnák a játékot, tanácsos lenne megérdeklődni, hogy a helyi hulladékszállító cég milyen 

színű konténerekbe milyen típusú hulladékot gyűjtet. 

A játék abból áll, hogy a különböző típusú hulladékokat ábrázoló kártyákat a megfelelő konténer nyílásába kell bedobni. 

 

Foglalkozások 

1. Ismerkedjünk meg a különböző termékekkel, melyek a háztartási hulladékot alkotják. 

- Mutassuk meg sorban a kártyákat, és nevezzük meg a képen lévő hulladékot. Például: tojáshéj, gyümölcs héja, újságpa-

pír, süteményes doboz, italos doboz, tejes doboz, műanyagpalack, üvegpalack, elemek stb. 

- Osszuk szét a képeket a gyermekek között, mindenki nevezze meg a nála lévő kártyákon lévő hulladékot. 

2. Osztályozzuk a hulladékot eredete vagy anyaga alapján: 

- Szerves hulladék: gyümölcs, zöldség, hús, hal, tojás stb. 

- Papír: zacskók, újságok, magazinok stb. 

- Karton: süteményes és más dobozok, tojástartók stb. 

- Műanyag csomagolóanyag: szatyrok, ásványvizes palackok, tisztítószerek flakonjai, joghurtos poharak, más élelmiszer 

műanyag doboza stb. 

- Fémhulladék: konzervdobozok, italos dobozok stb. 

- Tetra-Brik típusú kartondobozok (pl. gyümölcslé). 

- Üveg: befőttesüvegek, italos üvegek. 

- Elemek 

3. Társítsuk a hulladékot a konténerrel, amibe kerülnie kell: 

- A pedagógus magyarázza el, hogyan működik környékükön a szelektív hulladékgyűjtés. 

- Mutasson rá, melyik konténerbe milyen típusú hulladék kerülhet (szín szerint). 

- Nézzék meg együtt a matricákat, beszéljék meg, melyik milyen típusú hulladékot jelöl. 

- Ragasszák fel a matricákat a megfelelő konténerekre. 

- Osszuk szét a kártyákat, majd a gyerekek rakják be a náluk lévőket a megfelelő konténerekbe. 

4. Játékok 

Ragasszunk fel 5 különböző színű matricát a dobókockára, a hatodik oldalára az X matrica kerül. 

A) Rakjuk egymás mellé a felmatricázott konténereket, a kártyákat terítsük szét az asztalon. A gyerekek felváltva dobnak a dobó-

kockával, és aszerint, hogy milyen színt dobott, a játékos keres a kártyák között egy képet, amit a megfelelő színű konténerbe kell 

dobni, és beledugja a kártyát az illető konténer nyílásába. Addig játszanak, míg minden kártya elfogy az asztalról. 

B) Rakjuk egymás mellé a felmatricázott konténereket, osszuk szét a kártyákat a gyermekek között. A képeket a játékosok rakják 

maguk elé jól láthatóan. A kezdő játékos dob, majd keres a kártyái között egy olyan képet, ami a megfelelő színű konténerbe illik, 

és beledobja. A következő játékoson a sor. Aki X-et dob, vagy nincs nála megfelelő kártya, passzol. Az győz, akinek először 

fogynak el a kártyái. 

 

Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Budapest, Király utca 101 

Tel/fax: 06 1 46 22 388/387 

Web: wvvw.katica.hu 

E-mail: katica@katica.hu 
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