
Recycling Hero 
Challenge
Útmutató



Kedves  
Pedagógus!
Köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat a Recycling Hero Challenge kihívásra,  
és megtanítod a következő generációt a szelektív hulladékgyűjtés alapjaira. 

A mellékelt edukációs csomagot igyekeztünk úgy összeállítani, hogy bármilyen korosztállyal is 
dolgozol, találj benne ismeretterjesztő mellett szórakoztató elemeket is minden diák számára.

Használd bátran a gyerekek igényeire szabva, kezdjétek el a szelektív hulladékgyűjtést, 
beszélgessetek a kihívásról, és küldjetek nekünk visszajelzést a tapasztalatokról. Jó munkát kívánunk!

AMIT ÉRDEMES A NAPTÁRBA 
FELJEGYEZNED…

Szeptember  takarítási világnap, 
élelmiszer-pazarlás  
elleni világnap

November  Európai Hulladék-
csökkentési Hét

Február  vizes élőhelyek világnapja

Március  az újrahasznosítás világnapja, 
erdők nemzetközi világnapja,  
víz világnapja

Április  Föld napja

Június  környezetvédelmi világnap

Köszönjük neked és a gyerekeknek, hogy kiveszitek a részeteket a feladatból! 
A kérdéseket, projektmunkákat és visszajelzéseket a recyclinghero@hu.nestle.com 
e-mail-címen várjuk.

Mit találsz a csomagban? 
1.  Két darab lapra hajtott papírkukát, 

ami segíthet az osztálynak a szelektív 
hulladékgyűjtésben. A sárgafedelű kukába 
műanyag-, illetve fémhulladékot, a kékfedelű 
kukába papírhulladékot tehettek. 

2.  A szelektív hulladékgyűjtés szabályairól  
a Hogyan lehetsz környezettudatos 
vásárló? kiadványban olvashattok 
részletesen, ezért ebből is raktunk  
a csomagba 35 darabot, hogy biztosan 
jusson minden diáknak. 

3.  Egy pendrive-ot, amin a kiadványból  
készült interaktív prezentációt találjátok  
a fenntarthatósági óra megtartásához.  

4.  Egy Mit hova dobjak? plakátot, amit  
az osztályteremben elhelyezett papírkukák 
fölé is kirakhattok. Ez egyrészt segítheti  
a szelektív hulladékgyűjtést és a kihívásban 
való részvételt, másrészt támogatást nyújt 
abban, hogy a gyerekek fél év múlva is 
emlékezzenek a szelektív hulladékgyűjtés 
alapjaira.

5.  Egy KomposzTanoda című  
komposztálási kisokost. 

6.  Végül, de nem utolsósorban a következő 
oldalakon néhány játékötletet, amelyek 
segíthetnek elmélyíteni a gyerekek tudását 
arról, amit a fenntarthatósági órán tanultak.

recyclinghero@hu.nestle.com


Az első tanóra 
Kezdd az órát egy rövid játékkal! 
Nyomtasd ki a gyerekeknek a következő oldalon 
található játékos kérdőívet! Dolgozhattok akár 
2-3 fős csoportokban is. 

Vitassátok meg!
Ha nagyobb gyerekekkel dolgozol, 
beszélgessetek arról, vajon ismerik-e az 
élelmiszer-csomagolásokon lévő jelöléseket és  
a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. 

Tartsd meg a prezentációt! 
Ehhez használd a pendrive-on lévő interaktív 
anyagot. Tegyél fel kérdéseket, és csak akkor 
lépj tovább, ha a gyerekek „bevonódtak”  
az órába. A prezentációt úgy állítottuk össze, 
hogy az idősebb korosztálynak is kellőképp 
informatív legyen, ezért ha alsóbb osztályokkal 
dolgozol, érdemes átgondolni, hogy a tartalom 
alapján melyek azok a részek, amelyeket inkább 
átugranál. 

Nézzétek meg, mit tanultatok! 
Állítsátok össze az általunk küldött 
kukákat, ragasszátok rá a Hogyan legyek 
környezettudatos vásárló? című kiadványban 
található matricát, és beszéljétek meg, hogy 
melyik kukába mi kerül. Ha gyűjtöttél előre 
néhány műanyag- és papírhulladékot, akár le  
is tesztelheted a gyerekek tudását.  

Alakítsatok ki egy szelektív szigetet! 
Az óra után alakítsátok ki az osztályteremben  
a szelektívhulladék-gyűjtő szigetet. Rakjátok  
a kukákat olyan helyre, ami mellett 
biztonságosan közlekedhetnek a gyerekek. 
Ragasszátok a kukák fölé az álaltunk küldött 
plakátot, hogy a jövőben se legyenek kérdések 
a fejekben a „mit hova dobjak” kérdéskörben. 

Vágjatok bele!
Beszéljétek meg, hogy hogyan vágtok bele  
a kihívásba, milyen részletekre fogtok figyelni, 
hogyan csökkenthetitek ti magatok is  
a felesleges hulladék keletkezését és erről 
milyen módon fogtok nekünk tudósítani.  

A felhívás részleteiről, a részvételi szabályzatról, 
illetve határidőkről ezen a linken olvashatsz: 

nestle.hu/recyclinghero

Csoport típusa

Osztály vagy kisebb csoportok

Helyszín

Tanterem, iskolaudvar

Időtartam

45 perc

Kulcsüzenet

A hulladékokat megfelelően kell kezelni, 
hogy elkerüljük az emberekre, az élővilágra 
és a természetre gyakorolt káros hatásokat.

Szükséges eszközök

•  Az előadáshoz az általunk küldött pendrive
• Az általunk küldött két szelektív kuka
•  Az általunk küldött plakát
•  Előre gyűjtött, kiöblített műanyag- és 

papírhulladék
•  Ceruza a következő oldalon található 

feladat kitöltéséhez
•  Lefénymásolt feladatlap – csoportonként 

egy példány elég

nestle.hu/recyclinghero


Bevezető:  
Te tudod, mit hova dobj?

Név

Osztály

Tudsz példát írni az alábbi 
hulladéktípusokra? 

Ismered az élelmiszer-csomagolásokon 
található jelöléseket? Szerinted melyik 
kerülhet a sárga kukába? Jelöld x-szel!

Mi az az 5 leggyakoribb hulladék,  
amivel az otthonodban találkozol? 

Írj példát a következőkre:Milyen színű hulladékgyűjtőkkel 
találkoztál már? Milyen hulladékot  
kell ezekben gyűjteni?

Vajon hány darabot dob ki  
a családod ezekből hetente? 

A legkisebb darab

A legnagyobb darab

Újrahasznosítható Komposztálható

1.

Újrahasznosítható

Újrahasznosítható

Komposztálható

Komposztálható

Kommunális

Kommunális

Ha nem dobom ki 
a szelektív kukába, 
akár a helyi vizekbe is 
bekerülhetett volna:

Ha nem dobom ki  
a kukába, bele-
akadhattak vagy meg-
ehették volna az állatok:

Ez a hulladék  
a természetben  
maradt volna évig

mm

mm

1

PET

2

HDPE

4

LDPE

3

PVC/V

5

PP

7

EGYÉB

6

PS NINCS

2.

3.

4.

5.

Kommunális



Az első tanóra után:  
A kihívás hete
Vitassátok meg!
Tudtok-e a közeletekben elérhető 
hulladékudvarról, esetleg újrahasznosító 
üzemről? 

Azt is tudjátok, hogy milyen anyagokat 
fogadnak be, és hol gyűjtik ezeket össze?
 
Beszéljétek át, hogy ti eddig mit dobtatok az 
osztályban kialakított szelektív sziget kukáiba, 
és vajon hogyan tudnátok elsajátítani ezt  
a szokást otthon is. 

Projektmunka
Nézzétek meg, milyen jelölések vannak az 
uzsonnára hozott ételek csomagolóanyagain. 

Ismeritek ezeket a jelöléseket? 

Összegzés
Milyen anyagokat lehet újrahasznosítani? 
Ha ezeket az anyagokat mind 
újrahasznosítjátok, mennyivel fogtok kevesebb 
szemetet termelni?

Hogyan befolyásolja a családi bevásárlást, ha  
már tudjátok, mit lehet újrahasznosítani?

Ne felejtsetek el videót, fotót, rajzokat 
készíteni a foglalkozásokról, beszélgetésekről.

Csoport típusa

Osztály vagy kisebb csoport 

Helyszín

Osztályterem

Időtartam

45 perc

Kulcsüzenet

Az osztály együtt tanulja meg az 
újrahaszosítható anyagok fajtáit, azok 
előkészítését, gyűjtését. 

Szükséges eszközök

•  Hogyan legyek környezettudatos vásárló? 
kiadvány és az ebben lévő matrica 

•  Megfelelő mennyiségű tiszta csomagolási 
hulladék



A kihívás hete:  
Hulladékmentes ebéd?
Vitassátok meg!
Mit gondoltok, mennyi szemetet 
termeltek egy étkezés során? 
Gondoljátok végig, hogy melyek azok  
a tipikus termékek, amiket evés-ivás  
után a kukába dobunk.

Most ezt szorozzuk meg annyival, 
ahányan vagytok az osztályban, majd 
annyival, ahány nap az iskolában 
esztek ebben a hónapban. Hűha, ez 
rengeteg szemetet jelent, csak egy 
osztályközösségre nézve is!

Mit gondoltok, mennyivel kevesebb 
szemetet tudnánk termelni, ha 
megfontoltabb döntéseket hoznánk?

Megbeszéljük ebéd után! 

Foglalkozás
Osszatok meg egymás között olyan 
ételeket, nasikat, amik teljes egészében 
megehető, újrafelhasználható, 
újrahasznosítható vagy komposztálható 
összetevőkből állnak. 

Az étkezés után válogassátok szét  
a megmaradt részeket, és tegyétek  
a szelektív gyűjtőbe vagy 
komposztládába.

Öblítsétek ki a műanyag poharakat és 
ültessetek beléjük növénymagokat. 

Nézzétek át újra a Hogyan legyek 
környezettudatos vásárló? kiadvány 
ide vonatkozó részeit, és beszéljétek át, 
hogy ebből az órából mit mutattok meg 
nekünk a projektmunkában!

Összegzés
Tudjátok, mi történik azokkal  
a termékekkel, amiket a szelektív gyűjtőkbe 
vagy komposztládákba teszünk? 

Vajon mi történne ezekkel a dolgokkal,  
ha csak úgy eldobnánk őket? 

Mit gondoltok, hányszor lehet  
a szelektíven gyűjtött alapanyagokat 
újrahasznosítani és vajon mi készülhet 
belőlük? 

Az újságból lehet WC-papír. A műanyag 
palackból szőnyeg, gyapjúkabát 
vagy virágcserép. A fémdobozokból 
autóalkatrészek vagy egyéb építkezési 
anyagok készülhetnek. Az üvegből vagy 
PET-palackokból újra készülhet akár 
élelmiszer-csomagolás is.

Gondoljatok bele, mennyivel kevesebb 
műanyagra, üvegre és papírra lenne 
szükségünk, ha ezeket újra és újra 
felhasználnánk.

Szívesen megnéznétek közelről, hogyan 
válogatják szét a hulladékot, vagy azt, 
hogy mi történik egy újrahasználati 
központban? Dolgozzatok tovább  
a projektmunkán, mert a három legjobb 
pályázat beküldőjét meghívjuk egy 
félnapos interaktív kirándulásra  
az FKF budapesti Szemléletformáló  
és Újrahasználati Központjába!

fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok 

Csoport típusa

Osztály vagy kisebb csoport

Helyszín

Osztályterem

Időtartam

45-60 perc

Kulcsüzenet

Azáltal, hogy felelősebb döntéseket hozunk 
az ételek vásárlása és csomagolása terén, 
minden étkezés alkalmával csökkenteni 
tudjuk az ezzel járó hulladéktermelésünket.

Szükséges eszközök

•  Hogyan legyek környezettudatos vásárló? 
kiadvány

•  Néhány finomság uzsonnára
•  Többször használatos poharak, 

vizeskulacsok vagy újrahasznosítható 
vizespalackok (szívószál nélkül)

•  Joghurtos- vagy pudingospohár
•  Szendvicsek újrahasználható 

csomagolásban
•  Csomagolási hulladék

fkf.hu/szemleletformalo-kozpontok


A kihívás hete:  
+1 játékötlet
Vitassátok meg!
Mennyit tudtok arról, hogy mely 
tárgyakat lehet vagy nem lehet 
újrahasznosítani és újrafelhasználni?

Mit gondoltok, mi a különbség az 
újrahasznosítás és az újrahasználat 
között? Mondjatok példát mindkettőre, 
és fogalmazzátok meg, melyik  
a jobb megoldás a környezetvédelem 
szempontjából! 

Vajon a kukába dobott hulladék mekkora 
részét lehetne újrahasznosítani? 

Foglalkozás
Osszátok ki egymás között a következő 
oldalakon található képeket  
a kommunális, szelektív és komposztáló 
kukákról.

Húzzon mindenki a zsákból néhány 
olyan kártyát, amin a pedagógus által 
előre összevágott tárgyak, ételek képei 
láthatók, és helyezze a megfelelő kuka 
képére. 

Összegzés
Minden kártya a helyén van? Ha nem, 
melyik hova tartozik?

Meglepődtetek valamelyik eredményen? 

Tudtátok-e például, hogy a pizzásdobozra 
ragadt maradék sajt vagy zsír be tudja 
szennyezni a többi papírt, így ezt nem 
lehet újrahasznosítani?

És azt, hogy bár a legtöbb fajta üveg 
végtelenszer újrahasznosítható, vannak 
azonban kivételek is? Ilyenek a hőálló 
üvegedények, a villanykörték, de az ólmot 
tartalmazó üvegek sem biztonságosak 
újrahasznosítási szempontból.

Mit tehetünk azért, hogy kevesebb  
vagy semennyi hulladék ne kerüljön  
a kommunális kukába?

A foglalkozáson tanultak alapján min 
fogtok változtatni otthon, vásárláskor 
vagy ha étterembe mentek?

Csoport típusa

Osztály vagy kisebb csoport

Helyszín

Osztályterem

Időtartam

15-20 perc

Kulcsüzenet

Érdemes átgondolni, mit dobunk  
a kukába, és megtanulni, mi az, amit 
újrahasznosíthatunk vagy komposztálhatunk. 
Ebben segítségetekre lehet a falra ragasztott 
plakát a szelektív sarokban.

Szükséges eszközök

A következő oldalakon kivágható kukákat 
és különböző hulladéktípusokat ábrázoló 
kártyákat találtok. Vitassátok meg, hogy 
melyik hulladék melyik kukába való. Bátran 
adjatok hozzá saját ötleteket is!



Mi kerül a kommunális kukába?   
Tegyétek ide a megfelelő képeket!



Mi kerül a kék kukába? 
Tegyétek ide a megfelelő képeket!



Mi kerül a sárga kukába? 
Tegyétek ide a megfelelő képeket! 



Mi kerül a komposztálóba? 
Tegyétek ide a megfelelő képeket! 



Vágjátok ki a képeket, és  
helyezzétek őket a megfelelő  
kukákba! 



Vágjátok ki a képeket, és  
helyezzétek őket a megfelelő  
kukákba! 



+1 ötlet:  
Hogyan építsünk komposztálót?

Csoport típusa

Osztály vagy kisebb csoport

Helyszín

Iskolaudvar

Időtartam

60 perc

Kulcsüzenet

Az élelmiszer-maradékok és egyéb 
természetes anyagok nem számítanak 
szemétnek – ezek komposztálhatók, és 
ezáltal a bennük lévő értékes tápanyagok 
visszaforgathatók a talajba. 

Szükséges eszközök

• Egy tároló
• Egy kedves és segítőkész technikatanár 
 és a fúrója
• Levelek vagy újságpapír
• Föld
• Víz

Vitassátok meg!
Ti mit csináltok például a banánhéjjal 
vagy az almacsutkával?

Tudjátok-e, mennyi idő alatt bomlik le 
egy almacsutka? 

Tudjátok-e, hogy a hulladéklerakóra 
(„szeméttelepre”) kerülő ételek 
lebomlásuk során nagy mennyiségű 
metánt és egyéb üvegházhatású gázokat 
bocsátanak ki?

Tudjátok-e, hogy egy átlagos háztartás 
vegyes hulladékának kb. egyharmada 
komposztálható szerves anyagokból áll?

Már ezeknek az anyagoknak  
a komposztálásával is jelentősen 
csökkenthetjük a lerakóra kerülő  
hulladékmennyiséget.

Foglalkozás
Ha lehetőségetek van rá, a többi 
osztállyal összefogva ti is építhettek 
az iskolaudvaron komposztálót, így 
könnyen visszaforgathatjátok az 
uzsonnamaradékokat a biológiai 
körforgásba.

1.  Válasszatok egy tárolót. Ez 
lehet bármilyen vödör, nagyobb 
szemeteskuka vagy farekesz is.

2.  Kérjétek meg a technikatanárotokat, 
hogy fúrjon lyukakat a tárolóra 
a levegőzés és a vízelvezetés 
támogatására! 

3.  Tegyetek az aljára faforgácsot, 
kisebb ágakat, leveleket vagy akár 
újságpapírt!

4.  Helyezzetek rá egy réteg földet!
5.  Adjatok hozzá növényi eredetű 

hulladékokat, pl. zöldség- és 
gyümölcshéjat, kávézaccot, teafiltert, 
vagy egyéb kerti zöldhulladékot. 
A kisebb darabok gyorsabban 
bomlanak le, így hamarabb keletkezik 
használható komposzt.

6.  Keverjétek össze!
7.  Permetezzetek rá vizet, ha szükséges!
8.  Ismételjétek meg a folyamatot: föld, 

maradékok, víz, összekeverés.
9.  Fedjétek le a komposztálótokat, hogy 

megóvjátok a kiszáradástól.
10.  Legalább havonta-kéthavonta egyszer 

keverjétek össze a komposztáló 
tartalmát, szükség szerint 
permetezzétek vízzel, és 8-10 hónap 
múlva kész az érett komposzt. 

Emlékeztek még a Hogyan legyek 
környezettudatos vásárló? című 
kiadványra? 

Mi kerülhet a komposztba? 
Gyümölcs, zöldség, teafilter, kávézacc 
a tanáriból, ágak, gallyak, levágott fű, 
szalma, száradt virág, kisebb mennyiségű 
papír.

Mi nem kerülhet a komposztba?
Főtt ételmaradék (állaga miatt másképp 
bomlik, rothadást okozhat), kenyér, hús, 
felvágott, olaj, vaj.

Ha kérdésetek van vagy bizonytalanok 
vagytok, látogassatok el az fkf.hu oldalra. 

fkf.hu



