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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 3 × 45 perc 
A modul közvetlen célja A környezettudatos magatartás attitűdjének elmélyítése 
A modul témái, tartalma Témák: 

Kapcsolatok – együttműködés, felelősség, demokrácia – szabályalkotás; konfliktus – verseny; globalizáció – 
fenntarthatóság, ökológia  
Tartalom: 
A gyerekek egy társasjáték keretében ismerkednek az anyagok újrahasznosítása és a hulladékkezelés 
kérdéseivel. 

Megelőző tapasztalat Környezeti ártalmak 
Ajánlott továbbhaladási irány Fenntartható fejlődés 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önszabályozás: felelősségvállalás 
A szociális kompetenciákhoz tartozó kognitív készségek: információk feldolgozása, nyitottság, szervezés, 
szabálykövetés  
A NAT-hoz: Ember a természetben (válogatás képessége információs anyagokban, a természet megismerése, 
felelős környezeti magatartás)  
Tantárgyakhoz: kémia 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz:  
Támogató rendszer www.elektrohulladek.hu 

www.e-misszio.hu 
www.kukabuvar.hu 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A játék sokkal élvezetesebbé tehető, ha a versenyben következő aktuális kártyát írásvetítővel, projektorral ki lehet nagyítani és az egész osztály 
látja. A kérdések színvonalát nem könnyű eltalálni, ezért kell a folyamatos kontroll. 

A mellékletekben található információk természetesen más anyagokkal is kiválthatók, de az anyagok mennyiségét a feldolgozhatóság 
érdekében korlátozni kell. 

A tanári mellékletben található pótkérdéseket a vitás esetek és a döntetlen eredmény eldöntésére lehet használni. 
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Nevelő hatású lehet, ha a gyerekek környezetbarát papírra jegyzetelnek. 
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Játékleírás (a játék menetének és szabályainak leírása) 
P2 – Pótkérdések 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Részletes információk a különböző témakörökhöz (1. méreg a számítógépben, 2. műanyagok, 3. szerves hulladék, 4. fémek, 5. papír, 6. 
gumi) 
A saját téma anyagát valamennyi csoporttag kapja meg. Csoportonként egy-egy példány mind a 6 anyagból.  
 
D2 – Kérdéskártya-sablonok és ellenőrző kártya 
Színenként, csoportonként 5-5 darab kártyasablon (összesen 30 db). Csoportonként 1-1 darab ellenőrző kártya 
 
D3 – Mintakártya -sorozat 
Csoportonként 1-1 sorozat. 
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