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A „Tegyél Környe-zetedért”  csapat munkája 

 

A 4. forduló feladatát a következő szempontok figyelembevételével oldottuk meg. 

 

Csapatunk két klímakoordinátora általános iskolai tanító/tanár, a csapattagok pedig mind diá-

kok, illetve az ő szüleik. Ez alapján az energiatakarékos életmód népszerűsítését elsősorban ál-

talános iskolás diákjaink és az ő családjaik körében terveztük. 

 

Ennek megfelelően az általunk választott médiumok az alábbiak: 

 társasjátékok (kisgyermekeknek, nagyobb gyerekeknek és szüleiknek) 

 versek 

 kisfilm 

 

Úgy gondoljuk, hogy gyermekeket tanítani játékosan a legkönnyebb, ezért készítettünk többfé-

le, különböző nehézségű társasjátékot. Készültek könnyebben játszató, kevésbé bonyolult játé-

kok a legkisebbek számára, illetve készítettünk összetettebb, elgondolkodtatóbb játékot is na-

gyobb gyermekeknek (esetleg a szüleiknek). 

 

A verseket csapatunk gyermek tagjai írták, így gyerekek számára könnyen érthető és lényegre 

törő. 

 

Kisfilmünk, szintén roppant lényegre törő és egyszerű, de nagyon hasznos tippeket ad minden-

ki számára az energiatakarékosságról. Egyszerű, gyors, befektetés nélküli tippeket, tanácsokat 

ad mindenkinek, amelyekkel energiát spórolhatunk meg. 

 

A feladat nagyon hasznosnak bizonyult, mert a csapattagok ismét átnézhették az energiatakaré-

kossággal kapcsolatos lehetőségeket, illetve a játékok során napi szinten találkozhatnak vele, 

így nem felejtődik el a Földünk zöldítéséért folytatott harc. 
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   A játékokkal elsősorban a gyerekeket céloztuk meg, mivel azt valljuk, kisgyermekkorban kell 

elkezdeni a környezetvédelmi nevelést, hogy felnőttként tudatos környezetvédők legyenek. A 

gyerekek fogékonyabbak a tanulásra, ha ez még játékkal is párosul, akkor élvezik is. 

   A felnőttek is szívesen játszanak, hisz a játék ideje alatt ők is gyerekké válhatnak.  

Játékainkat úgy alakítottuk ki, hogy a lapok bármikor cserélhetőek, bővíthetőek legyenek a 

csapat ismereteihez mérten. 

 

 A feladatokkal az a célunk, hogy: 

 kialakítsuk a gyerekekben azokat a magatartási és életviteli mintákat, amelyek során a 

társadalom környezetért felelős személyiségévé válnak, 

 biztosítsuk számukra a környezettudatos magatartáshoz és életvitelhez szükséges tudást, 

 rendszerszemléletre neveljük őket, 

 alakítsuk ki a minőségi élethez tartozó viselkedési normákat és viselkedési formákat.  

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás, 

 ökológiai szemlélet, 

 problémaérzékenység, 

 kreativitás, 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

 állampolgári részvétel és cselekvés. 
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1. Hulladékból termék memóriajáték 

 

   A játékot két módon játszhatjuk attól függően, hogy a résztvevők milyen korosztályúak, illet-

ve mennyire jártasak a szelektív hulladékgyűjtésben, újrahasznosításban. A játék során a képek 

között logikai kapcsolatot kell felfedezni, mi alapján tudom egymáshoz rendelni a képeket. Ok- 

okozati kapcsolatot keressünk. 

 

a) Kettes memória: hulladék – újrahasznosítás (kisebb gyerekeknek) 

Játékosok száma: tetszés szerinti. 

Ajánlott életkor: 2 - ∞ év között 

A játék menete: a képpel lefelé fordított lapok közül 2-t felfordítunk, úgy hogy minden játékos 

jól lássa. Ha nem találtunk olyat, ami logikailag összekapcsolható jön a következő játékos. A 

játék elején megállapodhatunk abban, hogy aki „párt talál” még egyet fordíthat. 

 

b) Hármas memória: hulladék – gyűjtőhely – újrahasznosítás (nagyobb gyerekek, felnőt-

tek) 

Játékosok száma: tetszés szerinti 

Ajánlott életkor: 2 - ∞ év között 

A játék menete: a képpel lefelé fordított lapok közül 3-at felfordítunk, úgy hogy minden játékos 

jól láthassa. Ha nem találtunk olyat, ami logikailag összekapcsolható jön a következő játékos. 

A játék elején megállapodhatunk abban, hogy aki „párt talál” még egyet fordíthat. 

 

Ki a győztes? 

Az a játékos a nyertes, aki a legtöbb párt – triót tudja begyűjteni. 

 

A játék során a résztvevők játékosan tanulják meg a szelektív hulladékgyűjtést, illetve az újra-

hasznosítási lehetőségeket. 
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A logikai kapcsolatok: 

 autógumi – gumigyűjtő telep – gumiszőnyeg 

 porcelán – törött pohár – mozaikkép 

 üveg – fehérüveg konténer – befőttesüveg 

 fa – forgács – bútorlap 

 falevél – komposzt – virágföld 

 műanyag flakon  - műanyag flakon gyűjtő – póló 

 konzervdoboz – vasöntöde – hullámlemez 

 papírhulladék – papírgyűjtő konténer – papírdoboz 

 elektronikus hulladék – gyűjtőtelep – elektromos cikk 

 betontörmelék – zúzott kő – útalap 

 

 

 

 

 

 

Hármas memória 
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Kettes memória 
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2. Takarékoskodj a Földdel! 

A játékosok száma tetszés szerinti.  

Ajánlott életkor: 2 - ∞ év között 

A játék kellékei: 

 játékvezető 

 társas lap 

 bábuk (ami lehet gomb, anya varródobozából) 

 dobókocka (másik társasjátékból kölcsönvett) 

 

    A játék kezdetén a játékvezető kiteszi a start kártyákat, a  kártyákat, és a  kártyákat. 

 

    Minden játékos felsorakozik a „start” mezőre, mindenki innen indul. A beléptető kártyák se-

gítségével indítjuk a játékot, ezzel ki is alakul a sorrend. Minden játékos dob egyet a dobókoc-

kával, a játékvezető a start kártyák közül húz egyet és a kártyán lévő kérdést felolvassa a játé-

kosnak, ha jó a válasz a játékos beléphet a játéktérre, lelépi azt a számot, amit dobott. 

 

    A játékos táblán lévő jelek jelentése:

;   : ha ezekre a jelekre lépsz, húzz egy kártyát, és a rajta lévő utasításnak megfelelően cse-

lekedj. 

Utad során válaszúthoz értél a nyíl irányában kell haladnod tovább. 

 

    A játék során egy mezőre több játékos is léphet, át is léphetnek egymáson, nincs kiütés.  

Ki a győztes? Az a játékos nyer, aki minden akadályt legyőzve a leghamarabb ér a célba. 
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Takarékoskodj a Földdel társasjáték – a játék elemei 

 

A játéktér (rajzolta: Tóth Gabriella) 
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A kártyák 
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Start kártyák 

 

 

Mi a szelektív hulladékgyűjtés 

lényege?                              A 

papír, fém, üveg, műanyag hul-

ladékot különválogatva gyűjt-

jük. 

Melyek a szelektív hulladék-
gyűjtés formái?                                                                     

Szelektív hulladékgyűjtő sziget, 
hulladékgyűjtő udvar, szelektív 

hulladékszállítás. 

Hogyan tudjuk elkülöníteni a 
veszélyes hulladékokat?                                                         

Leadható a hulladékudvarba 
vagy az önkormányzat által 

szervezett veszélyes hulladék-
gyűjtő akciók keretében. 

Sorolj fel veszélye hulladéko-
kat?              Elem, gyógyszer, 

festék, sütőzsiradék, akkumulá-
tor.           

Hogyan hasznosul a hulladék?                     
Papír → újra papír                         

műanyag→műanyag, csomago-
ló anyag                               fém→ 

fém                                                                       
italos karton→energetikai 

hasznosítás 

Ha a számítógép képernyőjét 
éjszakára lekapcsolod, a meg-

spórolt árammal hány adag 
ételt lehetne felmelegíteni?                                     

6 adagot 

Ha a Szahara sivatag 2 %-át 
napelemekkel fednénk be, az 
így termelt áram elég lenne…                                                   

az egész világnak. 

Ha egy ital automatát kikapcso-
lunk éjszakára és a hétvégékre, 
mennyivel tudjuk csökkenteni a 

villanyszámlát?                                          
70%                                        

Hány fénymásolatot lehetne 
készíteni annyi energiával am-

ennyit egy éjszakára bekapcsol-
va felejtett fénymásoló fo-

gyaszt?                                                                           
5300 

Ha Magyarországon minden 

háztartásban 1C-kal lejjebb 
vennék a fűtést, hány lakás 

éves áramszükségletét lehetne 
megtakarítani?                                                           

Az összes lakás 1/3 részét. 

A főzéshez használt energiának 
kb. hány %-a vész kárba?                                                      

Hol "szökik meg" a legtöbb me-
leg a lakásból?                                                                      

Az ajtók ablakok melletti rése-
ken! 
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A „szomorú” kártyák 

 

 

A héten sokat közlekedtél au-

tóval, szennyezted a levegőt, 

lépj vissza a start mezőre! 

A tegnap esti fürdésnél tele 
engedted a kádat vízzel, lépj 

vissza 2 lépést! 

Szelektív hulladékgyűjtésnél 
rossz helyre tetted a szemetet, 

lépj vissza 1 lépést! 

Vádsárlás során megvetted a 
sokadik felesleges kütyüt, lépj 

vissza 3 lépést! 

Töltőn felejtetted a telefono-
dat, lépj vissza 3 lépést! 

A számítógépet bekapcsolva 
felejtetted, lépj vissza 2 lépést! 

 
 

Szemeteltél az utcán, lépj visz-
sza 5 lépést! 

Otthon felejtetted a testneve-
lés felszerelésedet, Anyukád 

autóval vitte utánad, léj vissza 
5 lépést! 

A kerti hulladékot nem a kom-
posztálóba raktad, hanem el-

égetted, ezért lépj vissza a start 
mezőre! 

A felfogott esővíz helyett csap-
vízzel locsoltál, lépj vissza 2 

lépést! 

Nagyon befűtöttél a lakásba 
mindenki kitárta a szobája ab-

lakát, ez nagy pazarlás lépj visz-
sza a start mezőre! 

Az autódat nem hordtad rend-
szeresen szervízbe, meghibá-
sodott most nagy kiadásod 
lesz. Kimaradsz 1 körből! 
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A „vidám” kártyák 

 

 

 

Újra hasznosított füzetet 

vásároltál,     1 lépést előre 

mehetsz! 

Telekocsi akcióval mente-

tek bevásárolni, lépj előre 4 

lépést! 

A hétvégi kiránduláskor a 

kerékpárt választottátok, 

jutalmad 4 lépés előre! 

A kiürült műanyag palackot 

a szelektív hulladékgyűjtő-

be dobtad, 2 lépést lépj elő-

re! 

Iskolai felszerelésedet újra-

hasznosított papírba cso-

magoltad, 3 lépést léphetsz 

előre! 

Az elromlott telefon akku-

mulátorodat a veszélyes 

hulladékudvarban adtad le, 

jutalmad 2 lépés előre! 

Anyukád a főzés során el-

használt sütőolajat össze-

gyűjtötte és elvittétek a hul-

ladékudvarba. Jutalmul 4 

lépést léphetsz előre! 

Egész héten zuhanyoztál, a 

víz spórolásért cserébe, 3 

lépést léphetsz előre! 

Ügyesen összeszedtek a 

kertben a komposztálható 

hulladékot és betetted a 

komposztálóba, ezért előre 

léphetsz   2 lépést! 

Családotok a hétvégén a 

nagymamához utazott, tö-

megközlekedési eszközt 

vettetek igénybe. Lépj előre 

3 lépést! 

Használat után kikapcsoltad 

a számítógépedet, ezzel sok 

energiát takarítottál meg. 

Lépj előre 3 lépést! 

Családodban nincs élelmi-

szer pazarlás, mert csak a 

szükséges élelmiszereket 

veszitek meg, a maradékból 

anyukátok  ötletesen fel-

használja! Jutalmul lépj elő-

re 5 mezőt! 
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Még néhány környezetbarát játék ötlet, vagyis minden jó valamire: 

Malom játék 

Az üres dobozos üdítőitalból készült a játéktábla, a bábuk üdítős kupakok.  

 

Az üres üdítős doboz, és a játék 
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Memória játék tea filteres papírból 

A játék elemeit, az új ingek csomagolásában található kemény kartonra ragasztottuk rá, hogy ne 

legyenek átlátszóak. 
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Versek az energiatakarékosságról 

 

Az energiaspórolók éneke 

 

Víz, gáz, villany 
Mind nagy kincs. 

Akkor érzed, 
Hogyha nincs. 

 
 

Természet ad 
Vizet és gázt, 
Ember készít  

Energiát. 
 
 

Világítunk, 
Melegítünk, 

Gépet hajtunk 
Fürdünk, mosunk, 

Főzünk, iszunk 
Néha bizony 
Pazarolunk! 

 
 
 

Zöld Barát 
Arra vigyázz 
Ne kövesd el 
Ezt a hibát! 

 
 

A kincsre vigyázni kell! 
Hogy soha ne fogyjon el. 

Zárd el, kapcsold le! 
Szólj másnak is! 

Ezt soha ne felejts el! 
 

 

Tóth Gabriella 
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Óvd a környezeted! 

 

Nézz fel az égre, 
Vedd végre észre! 

A földön minden összefügg, 
A Föld a Naptól függ. 

 
Ne írtsd az erdőt, 

Mert nem lesz tiszta levegőd. 
Járj gyalog vagy bicóval, 
Ne benzinfaló autóval! 

 
Egy gyors kattintás, 

S fényárban úszik a lakás. 
De kell, hogy ez így legyen? 

Oltsd le a villanyt szépen, ügyesen! 
 

Szeresd a vizet, 
Mert tisztít, hűsít, 

Mert tápláló és tiszta, 
A víz a szomjadat is oltja. 

 
Zárd el a csapot, csöpög, 
Ne pazarolj hát kiskölyök! 

Tudd a víz az ÉLET, 
Óvd, becsüld a KINCSET! 
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Környe-zet védés 

 

Írtod az erdőt, 
Szennyezed a vizet, 

Márpedig Ő ad életet. 
 

Természet ad 
vizet és gázt, 
ember készít 

Energiát. 
 

Járjál te is bicóval, 
Ne benzinfaló autóval. 

 
Oltsd le a villanyt szépen! 
Zárd el a csapot gyorsan! 

Ne pazarolj semmit sem el, 
Ami aztán kell! 

 
Minden ember vigyázzon rá, 

Ne kövesse el a hibát! 
Óvja, védje a világot, 

Szeresse a takarékosságot! 
 

Lóczi Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentum tartalma a „Nevezd meg! - Ne add el! – Ne változtasd!” licenc figyelembe vételével használható fel. 

A játékok, versek és a rajzok a Tegyél a KÖRNYE-zetedért! energiaközösség tulajdonát képezik - ha szeretné  

felhasználni őket, kérjük, írjon az info@energiakozossegek.hu címre! 

 


