Környezetvédelemről gyerekeknek és
felnőtteknek!
Játékos tanulás a szelektív hulladékgyűjtésről, a
tudatos vásárlásról és a komposztálásról.
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Bemutatkozás
A Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) jegyében Magyarország egyik meghatározó zöld
stratégiáját dolgoztuk ki: szemléletformálás, környezeti nevelés, zöld marketing és
kommunikáció. A programjaink a szelektív hulladékgyűjtés, hasznosítás, és
fenntarthatóság témáit ölelik fel.
Cégünk, az ÖKO-Pack Kft. tevékenyen részt vett a szelektív hulladékgyűjtés
népszerűsítésében, nem csak zöld rendezvényeink (Hulladékból Termék kiállítás,
Tükörben a Világ kiállítás és Hulladék Akadémia) megrendezéseivel, hanem
partnervárosainkban megszervezett hulladékos játszóházakkal és környezetvédelmi
játékokkal is.

Rendezvény összefoglaló
Az ÖKO-Pack Játszóház egy környezeti nevelési élménypedagógiai projekt, mely
játékos és szórakoztató formában ismerteti meg, és hívja fel a figyelmet a környezeti
problémákra. Bemutatja azokat a módszereket, amelyekkel csökkenteni lehet a
környezet károsítását. Az átadott ismeretek révén fejleszti a képességeket, pozitív
viszonyulást és szemléletváltozást generál a környezetünkkel kapcsolatos kérdések
terén. Célunk a lakosság érzékenyítése a környezeti problémák iránt.
Segítünk a tájékoztatásban és érthetőbbé tesszük a helyes hulladékgyűjtés fontosságát.
Minden rendezvény más és különleges. Mindegyiknek megvan a saját hallgatósága és
közönsége.

Szolgáltatásaink
•
•

Rendezvény neve: ÖKO-Pack Játszóház
Szakmai animátorok: 2 fő

A környezetvédelmi, szemléletformáló játékaink és eszközeink mozgásos, ügyességi,
valamint szellemi játékok, melyek szabadtéri és zárt térben is lebonyolíthatók. Egyegy játék időtartama 2-15 perc, mely a kisebb korosztály számára is élvezetes élményt
nyújt.
A különböző játékok az alábbi készségeket és képességeket fejlesztik:
- koncentrációs képesség
- megfigyelőképesség
- mozgáskoordináció
- önállóság

- logikai gondolkodás
- emlékező képesség
- egyensúlyérzék
- együttműködő képesség

- szelektivitás
- ügyesség
- önálló gondolkodás
- memória
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Játékaink
I.

Mozgásos, ügyességi játékok:
1., Hulladék Horgász

Játék menete:
A játék célja, hogy a vízi élőlényeknek álcázott hulladékokat a gyerekek szelektíven
kihorgásszák a megfelelő helyre.
A papírból készült horgásztóban
a

vízi

állatok

különböző

hátoldalán
csomagolási

hulladékok szerepelnek (papír,
műanyag, üveg és fém). A
gyerekek, miután kifogták az
állatokat,

majd

megfordítva

felismerték a hulladék fajtáját, a megfelelő gyűjtőbe dobják azokat. Négy konténer
közül választhatnak: sárga- műanyag, kék- papír, zöld- üveg, szürke- fém.
Az nyer, aki a legtöbb hulladékot horgássza ki.
2., Hulladék Labirintus
Játék menete:
Célja, hogy a labirintuson elhelyezett lyukakat kikerülve, a labdák az azonos színeknek
megfelelő négy sarokba guruljanak
(sárga, kék, zöld és szürke).
A játék érdekessége, hogy páros
munkáról

van

társunkra

vagyunk

labirintust

szó,

miszerint
utalva.

két-két

A

végénél

megemelve, billegetéssel gurulnak a
labdák a pályán. Úgy kell felemelni és
leengedni a táblát, hogy a középről indított golyó a nekünk tetsző irányba mozduljon,
kikerülve a csapdákat és az azonos színű kapuba érjen célba.
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3., Legyél válogatós!
Játék menete:
A játék célja, hogy a labdákat a
megfelelő színű helyre bejuttassuk.
Négy különböző színű labdát (sárga,
kék, zöld, fehér) kell a négy színnek
megfelelő gyűjtőbe juttatni, ezt
nehezítik a pályán elhelyezett
akadályfalak.
Az a játékos nyer, aki sikeresen
betereli mind a négy labdát a
megfelelő színű gyűjtőkbe.

4., Ugróiskola
Játék menete:
A játék a hagyományos ugróiskolától
kissé eltérő. A textilből készült
ugróiskola két szemközti oldalán
két-két szelektív gyűjtő található.
Ezekben
négy
különböző
csomagolási hulladék rejlik (PET
palack, összegyűrt papír, üres üveg,
konzervdoboz).
A
pályán
végigugrálva össze kell szedni a
hulladékokat a konténerekből, majd a végéhez érve, egy segítő néhány másodperc
alatt felcseréli a szemeteseket. A játékosnak úgy kell visszaugrálni a táblán, hogy a
megfelelő helyre tegye vissza az üveget, a fémet, a műanyagot és a papírt. Az a játékos
nyer, aki tökéletesen oldja meg a feladatot.
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5., Hulladékpöccintő

Játék menete:
A játékot különböző mezőkre
beosztott táblán játsszák. Itt is
négy
különböző
szelektív
hulladékgyűjtő
színre
kell
összpontosítaniuk
a
résztvevőknek. A játék célja,
hogy
a
különböző
színű
korongjaikat minél magasabb
pontszámú, de színben azonos
mezőbe lőjék. A nyertes az, aki a
legtöbb pontot szerezte.

6., Környezetbarát csocsó (júliustól rendelhető, nagyobb korosztálynak)
Játék menete:
A játék elkezdéséhez egyszerűen
be kell dobni a labdát az asztal
oldalán található lyukon, vagy
kézzel is behelyezhetjük a labdát
az egyik középső soron lévő bábu
(játékos) lába alá. A játék célja,
hogy a fa rudakhoz erősített
papírbábukkal
az
ellenfél
kapujába juttassuk a labdát. A
szabályok tiltják a 360 foknál
nagyobb forgatást (ez a karton
károsodásához is vezethet) , vagyis a „pörgetést”, de az egy teljes kört leíró fordítással
történő lövések engedélyezettek. A játékot az nyeri, aki előbb elérte az előre
meghatározott gólszámot.
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II.

Szellemi, gondolkodtató játékok:

1., Logópárosító
Játék menete:
A játékot különböző mezőkre
beosztott táblán játsszák. Itt is
négy
különböző
szelektív
hulladékgyűjtő
színre
kell
összpontosítaniuk
a
résztvevőknek. A játék célja,
hogy a különböző színű
korongjaikat minél magasabb
pontszámú, de színben azonos
mezőbe lőjék. A nyertes az, aki
a legtöbb pontot szerezte.

2., Hulladéktekerő

Játék menete:
Ez a játék egyszerre többen, vagy akár
csapatokat alkotva és egymással
versenyezve is játszható, egy animátor
segítségével. A játék során kipörgetett
képekről (pl. szelektív hulladékgyűjtő,
hulladék elem, italos kartondoboz) minél
több információt kell elmondania a
játékosnak. Az nyer, aki a legtöbb helyes
tudnivalóval rendelkezik.
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3., Hulladék kronométer

Játék menete:
Ezt a játékot a nagyobb
korosztály számára ajánljuk. A
játék során a különböző
hulladékfajtákat szükséges az
időskálán elhelyezni aszerint,
hogy mennyi időbe telik a
talajban, illetve vízben való
lebomlásuk. Cél, hogy
felismerjük a hulladékok
természetre gyakorolt hatását
és megelőzzük a szemetelést.
Az nyer, aki a 10-10 hulladékfajtából a legtöbbet tette a megfelelő helyre.

4., NatuREcycle – Egy aludoboz élete

Játék menete:
A játék során az életciklus egyes
állomásait ábrázoló korongokat szükséges
megfelelő sorrendben a helyükre
illeszteni.
Cél az alumínium újrahasznosítása és a
természet megőrzése közötti kapcsolat
tudatosítása, illetve a tanulók rendszer
gondolkodásának és felelősségérzetének
erősítése.
Az nyer, akinek először sikerül helyesen
kiraknia a táblát.
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5., TE hogyan véded a környezeted?

Az alábbi négy játékot kifeszített molinón játsszák a résztvevők. A feladat különböző
mágneses képek megfelelő helyre illesztése. Az a játékos nyer, aki a legtöbb helyes,
környezetkímélő megoldással rendelkezik.

a) Komposztálj!
A baloldalon felsorakoztatott
képeket (pl. pamut,
macskaalom, diófalevél,
kávézacc, krumpli héj,
almacsutka) kell az alábbi
komposztládák
valamelyikébe helyezni:
- komposztálható
- korlátozottan
komposztálható
- nem komposztálható

b) Környezettudatos vásárlás
Egy élelmiszerüzlet polcai
sorakoznak előttünk.
Feladatunk, hogy a
legkörnyezetkímélőbb
csomagolású terméket
válasszuk a különböző
termékek közül.
Kosarunkba a helyes
bevásárlótáska is belekerül.

ÖKO-Pack Kft. | 1066 Budapest, Teréz krt. 54. | email: info@okopack.hu
06 1 354 08 49 | 06 30 473 21 04

c) Add tovább!
Mit tegyünk azokkal a
minket körülvevő
tárgyakkal, melyeket már
nem használunk? A játék
célja, hogy a képeket a
leginkább megfelelő
épületbe helyezzük. Ilyen
lehet pl. a már kiolvasott
könyvünk továbbadása, a
régi játékaink óvodába
adományozása, az üres
befőttes üvegek
méhészetbe vitele, vagy a
műanyag növénytartók átültetés utáni kertészetbe juttatása.

d) Otthon, édes otthon

Otthonunkban is fontos a
környezetvédelem. Egy
családi ház képe tárul
elénk. Feladatunk
környezettudatos módon
berendeznünk
lakásunkat, pl. az
energiatakarékos izzót
válasszuk a 400 Wattos,
az A energiaosztályú hűtőt a B helyett, vagy csupán illóolajat használjunk a mosáshoz,
elkerülve az öblítőket.
További Információk:
ÖKO-Pack Kft.
www.okopack.hu

tubaerzsebet@okopack.hu
mferenc@okopack.hu
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