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Globális nevelés óravázlat
SZERZŐ:

Kopin

ORSZÁG:

Málta

CÍM:

Vigyázz a Földre, ne szemetelj!

KOROSZTÁLY:

6–7 évesek

TANTÁRGY:

környezetismeret, olvasás

IDŐTARTAM:

2 x 60 perc

TÉMAKÖRÖK:
FENNTARTHATÓ
FEJLŐDÉSI CÉLOK:

választásra / tudatos fogyasztásra nevelés
élelmiszer-pazarlás
élelmiszerek környezeti hatása
6. tiszta víz és alapvető köztisztaság; 12. felelős fogyasztás és
termelés; 15. szárazföldi ökoszisztémák védelme

A globális nevelés megismerése és megértése
Társadalmi igazságosság és méltányosság: Alapvető jogok és kötelességek
Globalizáció, kölcsönös függés: Etikus fogyasztói magatartás / fogyasztás
Fenntartható fejlődés: Életmódok egy fenntartható világért

Globális nevelési készségek és kompetenciák
Kritikai gondolkodás: Nézőpontok azonosítása; Megalapozott döntések; Etikus döntéshozatal
Hatásos érvelés: Ésszerű és meggyőző érvelés, tájékozott alapállásból

A globális neveléshez kapcsolódó értékek és attitűdök
Empátia, közös emberi sorsunk tudata: Az egyéni érdem fontosságának elismerése
Törődés a környezettel és a fenntartható fejlődéssel: Felelősségérzet a környezet és a források felhasználása
iránt; Felelősségérzet a bolygó és az eljövendő nemzedékek jövője iránt
Hit abban, hogy rajtunk múlik a változás: Hit abban, hogy a dolgok jó irányba változhatnak, s hogy a változás
tőlünk függ
Tisztelet az emberek és a dolgok iránt: Döntési képesség és a döntéseink következményeinek felismerése;
Egy fenntartható világot szem előtt tartó életvitel
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Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai
referenciakerete
1.
2.
3.
4.

anyanyelvi kommunikáció
a tanulás tanulása
szociális és állampolgári kompetenciák
kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia

Tanulási célok:



Ráébreszteni a tanulókat arra, milyen veszélyeket hordoz a szemét az
ökoszisztémára, az állatvilágra, az emberiségre és a bolygóra nézve.
Tudatosítani a tanulókban, hogy mindenki tevékeny részt tud vállalni a szemét
mennyiségének és a források pazarlásának csökkentésében.

Módszerek:
beszélgetés, filmvetítés, diavetítés, csoportmunka, kézműveskedés, házi feladat.

Tevékenységek:
Óra

Idő

5 perc

1

20 perc
(25)

Tevékenység
A tanár megkérdezi a gyerekeket, hogy
szerintük mit jelent az a szó, hogy szemét.
Magyarázzuk el, hogy a szemét nem megfelelő
helyen hagyott hulladék. Van, hogy emberek
dobják el a szemetet, van, hogy a szél fújja szét
mindenfelé hulladékgyűjtő konténerekből,
lerakó helyekről. A szemét emberekre és
állatokra egyaránt veszélyes.
Vetítsük le a gyerekeknek a Szeméttudatosság c.
filmet (http://bit.ly/24Bmada), hogy
könnyebben megértsék a fogalmat.
Diavetítés: Csomagolás, élelmiszer, szemét
A tanulók elmondják, hogy milyen
szemétfajtákat ismernek. Ezután képeket
látnak, melyek élelmiszervásárláshoz és fogyasztáshoz kapcsolódó tipikus
csomagolóanyagokat ábrázolnak (3. melléklet):
műanyag palackot, nejlon zacskót, műanyag

Ötletek
tanároknak

Választhatunk a
saját helyzetünk
szempontjából
releváns képeket
az internetről,
vagy
megkérhetjük a
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15 perc
(40)

15 perc
(55)

poharakat és evőeszközöket, rágcsapapírt,
üdítős dobozt. A tanár felkéri a tanulókat,
mondják el, hogy ezeket a dolgokat mire, milyen
helyzetben használják (pl. a műanyag
evőeszközt szülinapi bulin stb.).
A második képsorozat ugyanezeket a tárgyakat
mutatja, de környezetet szennyező szemétként.
A tanulók elmondják, szerintük milyen hatása
lesz a szemetelésnek az adott helyzetben (pl. mi
fog történni a teknőssel, amelyik megeszi a
nejlonzacskót?).
Beszélgetés: Mit tehetünk az általunk termelt
hulladék mennyiségének, és ezáltal a szemetelés
kockázatának csökkentéséért? A tanár
megkérdezi a tanulókat, milyen megoldásokat
javasolnak az iménti képeken látott
problémákra.
Hangsúlyozzuk, hogy nemcsak a
hulladékkezeléssel tudjuk csökkenteni a
keletkező hulladék és szemét mennyiségét,
hanem azzal is, hogy milyen termékeket
vásárolunk és fogyasztunk. Az élelmiszerekhez
manapság igen nagy mennyiségű
csomagolóanyag járul.
A beszélgetés után képeket mutatunk a
tanulóknak (3. melléklet), melyeken lehetséges
megoldásokat látnak a szemét problémájára,
valamint alternatívákat az eldobható és
környezetszennyező anyagokra (pl. tartós
anyagból készült bevásárlószatyor, ivókulacs,
újrahasznosító telep stb.). Megkérjük őket, hogy
beszélgessenek ezekről – Használtál valaha
ilyen tárgyakat? Tudod, hogy közülük melyek az
újrahasznosíthatók?
Csoportmunka:
A diákok megbeszélik, hogyan tudnák rávenni az
embereket az újrahasznosításra, a hulladék
megfelelő kihelyezésére és a fenntarthatóbb
alternatívák alkalmazására. A csoport kitalál 2-3
figyelemfelkeltő szlogent, amelyeket a 2. órán, a
projektmunka során használnak majd. A tanár
előzőleg röviden megbeszéli a diákokkal, mire
való, hogyan alkalmazható a szlogen a
kommunikációban – pl. Mitől lesz hatásos egy
szlogen? Miben különbözik más írott
műfajoktól? Melyek az e célra legalkalmasabb

diákokat, hogy
rajzoljanak le egy
olyan helyzetet,
amikor szeméttel
találkoztak – pl.
amikor a
játszótérre
mentek a
szüleikkel.
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szavak / jelzők / főnevek?
Szabadon választható: a tanár előre
összeállíthat egy szóbankot, amiből a diákok
választhatnak.

Házi
feladat

5

2
10

A diákok önállóan, egyéni munka során is
kitalálhatnak egy újabb szlogent, ami alapján a
tanár felmérheti, mennyire tudják a szavakat a
kívánt hatás elérése érdekében, írásban
felhasználni.
Otthon a diákok megkérik a családtagjaikat,
hogy 3-4 napon át vezessenek listát a szemétbe
dobott dolgokról. A diákok kiválasztják közülük
azokat, amelyek szerintük újrahasznosíthatók a
megfelelő konténerekben/zsákokban.
A tanár megkéri a diákokat, a következő órára
hozzanak megtisztított hulladékot, pl. chipses
vagy snackes zacskót, műanyag kupakot,
papírpoharat stb., amit a kézműves munka
során fognak felhasználni.
A tanár röviden összefoglalja, mi volt az 1. órán,
és megkéri a diákokat, foglalják össze, mit
tanultak a szemétről és hatásairól.
A tanár felolvassa a gyerekeknek a
Szemétdombi király pikniket rendez
(http://bit.ly/1Qs7zKV) c. mesét, mely a
szeméthez kapcsolódó témákat dolgoz fel. A
mese kapcsán érdekes beszélgetések
alakulhatnak ki arról, hogy mi a baj a
szemeteléssel.
A tanár kérdéseket tesz fel a diákoknak: „Ki
emlékszik rá, hogy mennyi idő alatt bomlik le a
talajban egy banánhéj vagy egy almacsutka?”
„És mennyi idő alatt bomlik le egy műanyag
joghurtos pohár vagy egy chipses zacskó?”
A csoport beszélgessen az élelmiszerek
csomagolásáról és ismételje át az 1. órán
említett alternatívákat.
Szabadon választható: kísérlet. A diákok két
virágcserepet megtöltenek virágfölddel; az
egyikbe egy banánhéjat, a másikba egy
műanyag nasis zacskót temetnek. Egy hét múlva
nézzék meg, hogy a cserepekben lévő dolgok
mennyire bomlottak le.

Használt
csomagolóanyagot
lehet kérni az
iskolai menzáról,
illetve a diákok
felhasználhatják
az otthonról
hozott
tízórai/uzsonna
csomagolását is.

Választhatunk
bármilyen más, a
helyi közeghez
jobban illő mesét,
vagy
átalakíthatjuk az
itt javasolt mesélt
is.
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5

10

10

20

Házi
1

A tanár levetíti a diákoknak a Szénlábnyom c.
videót (http://bit.ly/1Qs1WfQ), hogy
tudatosuljon bennük, a szemét nagyon lassan
bomlik le, s óriási hatást gyakorol a környezetre
és az ökoszisztémára – növényekre, állatokra
stb.
PowerPoint előadás: Szemét a világ körül.
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy itt, Máltán,
naponta elszállítják a szemetet, de ez nem
minden országban van így.
A prezentáció után a tanár csoportokra osztja a
diákokat, akik a következő témákat beszélik
meg:
- Mit tehetünk azért, hogy CSÖKKENTSÜK az
általunk termelt hulladékot?
- Mit lehet újrahasznosítani?
- Mi kerülhet a szerveshulladékgyűjtőbe/a komposztba1?
- Hogyan HASZNOSÍTHATJUK ÚJRA kreatívan a
hulladékunkat?
A diákok felírhatják a javaslataikat a táblára, a
tanár pedig lejegyzetelheti magának az
ötleteket egy majdani projektmunkához.
A tanár levetíti a diákoknak a Melódiák a
szeméttelepről c. videót
(http://bit.ly/1dV9Mxa), mely szemlélteti,
hogyan lehet kreatívan, találékonyan
hasznosítani a hulladékot, ugyanakkor
szembesít azzal is, hogy másutt esetleg
mennyire más körülmények között élnek az
emberek. Beszéljük meg a diákokkal, mit
gondolnak a videóban bemutatott történetről.
Projektmunka: a tanár a diákok előző órán
megfogalmazott javaslatai alapján, egy kartonra
figyelemfelkeltő szlogeneket ír fel vastag filccel
(pl. „Vigyázz a Földre, ne szemetelj! stb.). A
diákok csoportokban darabokra vágják a
behozott hulladékot, és a darabokat
felragasztják a szlogenek betűire. A
végeredmény egy színes üzenet lesz a szemétről
(ami ráadásul szemétből készült), amit ki lehet
tenni az osztályteremben.
Otthon a diákok megint megkérik a

Azzal kapcsolatban, hogy mi kerülhet a szerveshulladék-gyűjtőbe, lásd:
http://www.zerowaste.sa.gov.au/upload/facts-sheets/recycleright-factsheet.pdf
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feladat

családtagokat, hogy 3-4 napig vezessenek listát
a kidobott hulladékról (csomagolás,
ételmaradék stb.). A diákok gyűjtsék ki közülük
azokat, amelyeket szerintük a szerveshulladékgyűjtő konténerbe kerülhetnek.

Felhasznált anyagok, eszközök:



tábla / interaktív tábla, vagy kivetítő vászonnal és hangszóróval
karton, ragasztó, olló, szövegkiemelő, tiszta hulladék

Tanítási segédeszközök:





videók
diavetítés
képek
online anyagok

Megvitatandó kérdések:







Mi a szemét?
Milyen problémákat okozhat a szemét?
Mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a szemetet?
Mennyi idő alatt bomlik le a szemét?
Hogyan tudjuk csökkenteni az általunk termelt hulladékot?
Mit lehet komposztálniu, mit lehet újrahasznosítani? Hogyan tudjuk kreatívan
újrahasznosítani a hulladékot?

Mellékletek:





1. melléklet: videók – Szeméttudatosság, Szénlábnyom, Melódiák a szeméttelepről
2. melléklet: Diavetítés – Szemét a világ körül
3. melléklet: képek különböző fajta szemetekről és alternatív megoldásokról
4. melléklet: Szemétdombi király pikniket rendez (könyvecske)

Javasolt értékelő eszközök:


Házi feladat

Források:



Plastic waste: Ecological and Human Health Impacts [Műanyag hulladék: ökológiai és
humánegészségügyi hatások] Európai Bizottság, 2011 (5. melléklet)
Zöld szerveshulladék-gyűjtő infografikák (5. melléklet): http://bit.ly/21Hztq3
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Ötletek az újrahasznosítható és szerves hulladékokkal kapcsolatban:
www.wasteservmalta.com/

Mellékletek és segédanyagok elérhetőek a www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv honlapon.
szerző: Kopin, Málta

