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A “kerti gumi lapok” izgalmas világa 

TANÁROKNAK 
Kézikönyv a sikeres 
laborfoglalkozások megtartásához  
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Bevezetés  

Ezen Kézikönyv elsődleges célja, hogy támogassa a tanárokat olyan laborfoglalkozások 
megtartásában, amelyek amellett, hogy növelik a diákok nyersanyagokkal kapcsolatos tudását, 
bevezetik őket a Körforgásos Gazdaság fontosságába egy olyan paradigm váltás segítségével, 
amely mindenkit rávesz a környezettudatos, jövőbe tekintő gondolkodásmódra.  
 
Ez a Kézikönyv tartalmaz minden olyan szükséges tudást, javaslatot, és iránymutatást, amellyel fel 
lehet építeni egy sikeres laborfoglalkozást a kiválasztott korosztályú diákok számára, a hozzá 
tartozó oktatási célokkal, időbeosztással, szükséges nyersanyagokkal és felhasználandó 
eszközökkel egyetemben.  
 
A laborfoglalkozások megvalósításához szükséges nyersanyagok és eszközök részletes leírását a 
“Laborfoglalkozások leírása” címszó alatt találhatják meg a projekt bemutatásában.  

 

Összefoglaló  

A leborfoglalkozások lehetséges célközönsége 2 korosztályú diák lehet – 10-13 éves közötti és 14-
19 éves közötti diákok.  
A 10-13 éves közötti diákokhoz tartozó anyagok a ‘türkiszkékkel’ jelölt területeken lehet 
megtalálni.  
 
Az idősebb, 14-19 éves közötti diákok számára összeállított anyagokat a halvány 
‘piros’ színnel ellátott területeken találhatják meg.  
 
A kézikönyvben találhatók olyan tartalmak, amelyek mindkét korosztály számára 
fontos és releváns információt tartalmaznak, ezt a ‘sárga’ területekkel jeleztük.  
 
Célközönség  
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A laborfoglalkozás rövid leírása  

A laborfoglalkozás fő témája a hulladék-gumi újrahasznosításának formája 
A Körforgásos Gazdaság és a nyersanyagok újrahasznosításának technológiái alapvető 
fontosságúak gazdaságunk hosszútávú fenntarthatóságában. A környezettudatos gondolkodást 
már a közoktatás során érdemes célzott oktatási programokkal fejleszteni. 

 

A diákok többsége már hallott a Körforgásos Gazdaságról és a hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről, de ritkán vannak tisztában azzal, hogyan tudnak ezen folyamatokhoz ők 
hozzájárulni. Az itt bemutatott laborfoglalkozás 
elsődleges célja, hogy a tanárokat/diákokat 
bevezesse a másodlagos nyersanyag források 
különleges világába, konkrét és a diákok életkorának 
megfelelő példákkal illusztrálja a körfogásos 
nyersanyag-gazdálkodás lehetőségeit, annak 
érdekében, hogy mire a diákok munkavállalók 
lesznek, a körforgásos gazdálkodás alapelveit 
alkalmazni tudják.  

Forrás:  eitrawmaterials.eu 

A civilizáció fejlődésével együtt felgyorsultak a mindennapok is, és a kommunikáció mellett a gyors 
helyváltoztatás is alapvető fontosságúvá vált. Egyre több autót gyártanak, és ezáltal mind több az 
autógyártáshoz kapcsolódó hulladék termelődik, - a fémhulladékok mellett a használt 
gumiabroncsok is gyűlnek. A használt gumiabroncsok hasznos másodlagos nyersanyagnak 
számítanak. A mi általunk kidolgozott laborfoglalkozás a hulladék gumiabroncs újrahasznosításának 
egy módjáról fog szólni.  
Az általunk kidolgozott laborfoglalkozás a hulladék gumiabroncsok újrahasznosításáról fog szólni.  
A laborfoglalkozás tartalmazni fog:  

• Egy rövid bevezetőt a Körforgásos Gazdaságról, a gyártás során termelődő hulladék 
gyűjtéséről és azok újrahasznosítási lehetőségeiről,  

• Egy rövid ismertetőt magáról a CirclELab projektről és annak céljairól (amelyet az EIT KIC 
Raw Materials támogat),  

• Egy rövid előzetes tudásfelmérő tesztet, amely jó kiinduló pontot fog jelenteni a 
tanároknak, hogy honnan és milyen mennyiségű tudást érdemes átadni a diákoknak,  

• Egy összefoglalót, amely ismerteti a gumiabroncsok újrahasznosításának folyamatát, és 
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emellett azt is, hogyan lehet otthoni körülmények között is újrahasznosított, de hasznos és 
minőségi terméket létrehozni, amely részleteiben is elmagyarázza 

o Hogyan lesz gumitörmelék a gumiabroncsból, ezt a törmeléket milyen adalék 
anyagokkal lehet keverni és ragasztani, és ezen technikákkal hogyan tudjuk a 
kitűzött végterméket létrehozni.  

• Néhány vidám, de tudásanyagot is átadó játékot, illetve olyan online lehetőségeket, 
amelyek segítenek felmérni, hogy mennyit tanultak meg a diákok, 

• Egy kérdéssort, amely visszajelzéseket gyűjt a ‘pilot’ workshop-ról. 

Oktatási célok és linkek (mindkét korcsoport számára azonos) 

A laborfoglalkozás célja a környezetbarát tevékenységek népszerűsítése és a diákokkal való 
megismertetése: 

• A foglalkozást bármilyen szakos tanár meg tudja tartani a rendelkezésre bocsátott 
anyagokkal,  

• A foglalkozás megmutatja, hogy nincsen fejlett ipari technológiákra szükségünk ahhoz, 
hogy a hulladékokat otthoni körülmények között is újra tudjuk hasznosítani, és jó minőségű 
“terméket” tudjunk létrehozni a hulladékból,  

• A foglalkozás bemutatja az újrahasznosításra alkalmas hulladéktípusokat, amelyek már 
eddig is jól ismertek voltak, pl. a PET palackok, elemek, háztartási szemét, stb. 

• A foglalkozás megmutat néhány olyan ötletet, amelyet kreatívan fel lehet használni más 
újrahasznosított termékek elkészítésében,  

• Végül, de nem utolsó sorban igyekszik felkelteni az érdeklődést a másodlagos nyersanyagok 
“izgalmas világa” iránt, amelyet akár mi is irányíthatunk.  

Ezen laborfoglalkozás alatt megismerhetjük kreatív gondolkodásunk erejét: az elkészítési folyamat 
motiválhatja a diákokat újabb ötletek kidolgozására, amelyek további újrahasznosított és akár 
piacképes termékeket hoznak létre, a körforgásos gazdasági elvei szerint.  
 
Az iskolai tárgyakhoz kötődő ismeretek:  

• Kémia – hogyan működnek a reagensek az elkészítési folyamat során?  
• Közgazdaságtan – a gumiabroncsok szerepe a Körforgásos Gazdaságban  
• Technika – alapanyagból egy kész termék létrehozása 
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Előzetes követelmények (mindkét korcsoport számára azonos) 
A laborfoglalkozás elvégzéséhez semmilyen előképzettség nem szükséges, ám némi előzetes tudás 
a technikai kivitelezésről előnyös. 
 
Alapanyagok és eszközök  
A szükséges alapanyagok listája: 

• Gumi granulátum (javasolt méret 6-20 mm között)  
• Kötőanyag (két komponensű szilikon ragasztó) 
• Szilikon formaleválasztó folyadék  
• Fólia (anyaga:pvc, vastagsága: 2-3 mm) 
• Fa deszka  
• Konyhai mérleg  
• Keverő tál  
• Keverőlapát 
• Öntőforma – egyenes felületű négyzet (30 x 30 cm) (az ugróiskola egy lapjához, több laphoz 

is felhasználható ugyanaz, csak ebben az esetben az elkészítési idő lesz több)  
• Hajszárító  
• Festő ecset  
• Kültéri festék (a számok felfestéséhez) 

 
A gumilapok elkészítéséhez szükséges alapanyagok és eszközök beszerezhetők barkácsboltokban 
és webshopokban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A végső termék látványterve:  
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(A kísérlethez szükséges alapanyagok mennyiségi és termék leírását megtalálhatják a “Labor 
foglalkozások leírása” elnevezésű dokumentumokban.)  
 
A laborfoglalkozás menete 

Időigény: 2x45’ 
B Szünet: 1 alkalommal 10’ javasolt a 2x45’ órák között (annak érdekében, hogy ne veszítsük el az 
aktív figyelmüket)  
 
Időbeosztás: 
5’     Megnyitó és a laborfoglalkozás ismertetése  
        Rövid ismertető a projektről  
…….(Előzetes tudásfelmérő teszt játék) 
15’  A Körforgásos Gazdaság rövid bemutatása, a másodlagos hulladékok szerepe a Körforgásos 
Gazdaságban 
25’    A kísérlet előkészítése (alapanyagok kiosztása, biztonsági eljárások ismertetése, stb.), majd 
megvalósítása: A kerti gumilapok készítése   
10’  SZÜNET  
25’  Laborfoglalkozás folytatása, majd lezárás, kérdések és válaszok, tanulságok megbeszélése 
10’  Kahoot Online Játék  
10’  Elégedettségi kérdőívek kitöl(te)tése, Kahoot eredményhirdetés, foglalkozás bezárása 
 
A laborfoglalkozást 4-5 fős csapatokban javasoljuk megvalósítani, annak érdekében, hogy mindenki 
aktívan tudjon részt venni a Hulladékból Termék gyártásában.  
A Kahoot Online Játék kérdései a workshopon elhangzott tartalomra vonatkoznak, és minden diák 
a saját mobilján csatlakozhat hozzá. A legjobbak apróbb ajándékokkal jutalmazhatóak (javasolt 
újrahasznosított ajándékban gondolkodni).  
A workshop végén minden résztvevőtől (tanárok + diákok) várjuk a visszajelzést az elégedettségi 
kérdőívek/kérdések megválaszolásával, amely alapján tovább tudjuk fejleszteni a modult. 
  
Korlátozások (időigény, hely, résztvevők létszáma, … ) 
A foglalkozáshoz szükséges időkeret 
A 10-13 éves diákok számára – 2x45’ 
Helyszín 



 
KÉZIKÖNYV laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK / magyar  

7 
 

A teljes foglalkozás megtartható egy átlagos iskolai teremben vagy laborban, a normál biztonsági 
intézkedések mellett, mint pl. bútorok fedőlapjának letakarása, és egyéb hasonló eljárások.  
Résztvevők létszáma 
A maximum résztvevői létszám 3 fő / osztály  
A laborfoglalkozást 4-5 fős csoportokban javasolt megtartani. 
 
Javasolt további foglalkozások/oktatások (opcionális) (mindkét korcsoportnak ugyanaz lehet) 

1. Előadás és beszélgetés a Körforgásos Gazdaságról és az ipari tevékenység hatásáról, és a 
káros hatások csökkentésének lehetőségeiről  

2. Gyár/Céglátogatás szervezése, olyan céghez, amely a használt gumiabroncsok 
feldolgozásának bármelyik szakaszában aktív gyártó tevékenységet végez  

3. Gyár/Céglátogatás szervezése, olyan céghez, amely az autógyártás bármely szakaszában 
érdekeltek, és ahol átláthatják az ipari gyártás során keletkezett hulladékok kezelését, 
újrahasznosítását. 

Sources (references) 
• https://circulareconomylab.eu/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=aUi0V6_ROWA 
• https://tr-cam.com/video/kl_nchN2feA/ugroiskola-szem-lab-koordinacio-utanzasi-kepesseg-es-a-

memoria-edzesere-is-kivalo.html 
• https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/5-gyerekbarat-otlet-a-kertben/ 
• https://skymarket.hu/gumilap_ugroiskola_reflex_-114346 
• https://www.youtube.com/watch?v=dTZZ0rohzwM 

Összefoglaló 

A leborfoglalkozások lehetséges célközönsége 2 korosztályú diák lehet – 10-13 éves közötti és 14-
19 éves közötti diákok.  
A 10-13 éves közötti diákokhoz tartozó anyagok a ‘türkiszkékkel’ jelölt területeken lehet 
megtalálni.  
 
Az idősebb, 14-19 éves közötti diákok számára összeállított anyagokat a halvány 
‘piros’ színnel ellátott területeken találhatják meg.  

https://circulareconomylab.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=aUi0V6_ROWA
https://tr-cam.com/video/kl_nchN2feA/ugroiskola-szem-lab-koordinacio-utanzasi-kepesseg-es-a-memoria-edzesere-is-kivalo.html
https://tr-cam.com/video/kl_nchN2feA/ugroiskola-szem-lab-koordinacio-utanzasi-kepesseg-es-a-memoria-edzesere-is-kivalo.html
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/5-gyerekbarat-otlet-a-kertben/
https://skymarket.hu/gumilap_ugroiskola_reflex_-114346
https://www.youtube.com/watch?v=dTZZ0rohzwM
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A kézikönyvben találhatók olyan tartalmak, amelyek mindkét korosztály számára 
fontos és releváns információt tartalmaznak, ezt a ‘sárga’ területekkel jeleztük.  
 
 
Target audience   
 
 
Description (short) 

 
A laborfoglalkozás fő témája a hulladék-gumi újrahasznosításának formája 
A Körforgásos Gazdaság és a nyersanyagok újrahasznosításának technológiái alapvető 
fontosságúak gazdaságunk hosszútávú fenntarthatóságában. A környezettudatos gondolkodást 
már a közoktatás során érdemes célzott oktatási programokkal fejleszteni. 

 

A diákok többsége már hallott a Körforgásos Gazdaságról és a hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről, de ritkán vannak tisztában azzal, hogyan tudnak ezen folyamatokhoz ők 
hozzájárulni. Az itt bemutatott laborfoglalkozás 
elsődleges célja, hogy a tanárokat/diákokat bevezesse 
a másodlagos nyersanyag források különleges 
világába, konkrét és a diákok életkorának megfelelő 
példákkal illusztrálja a körfogásos nyersanyag-
gazdálkodás lehetőségeit, annak érdekében, hogy 
mire a diákok munkavállalók lesznek, a körforgásos 
gazdálkodás alapelveit alkalmazni tudják.  

Forrás:  eitrawmaterials.eu 

 
A civilizáció fejlődésével együtt felgyorsultak a mindennapok is, és a kommunikáció mellett a gyors 
helyváltoztatás is alapvető fontosságúvá vált. Egyre több autót gyártanak, és ezáltal mind több az 
autógyártáshoz kapcsolódó hulladék termelődik, - a fémhulladékok mellett a használt 
gumiabroncsok is gyűlnek. A használt gumiabroncsok hasznos másodlagos nyersanyagnak 
számítanak. A mi általunk kidolgozott laborfoglalkozás a hulladék gumiabroncs újrahasznosításának 
egy módjáról fog szólni.  
Az általunk kidolgozott laborfoglalkozás a hulladék gumiabroncsok újrahasznosításáról fog szólni.  
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A laborfoglalkozás tartalmazni fog:  

• Egy rövid bevezetőt a Körforgásos Gazdaságról, a gyártás során termelődő hulladék 
gyűjtéséről és azok újrahasznosítási lehetőségeiről,  

• Egy rövid ismertetőt magáról a CirclELab projektről és annak céljairól (amelyet az EIT KIC 
Raw Materials támogat),  

• Egy rövid előzetes tudásfelmérő tesztet, amely jó kiinduló pontot fog jelenteni a 
tanároknak, hogy honnan és milyen mennyiségű tudást érdemes átadni a diákoknak,  

• Egy összefoglalót, amely ismerteti a gumiabroncsok újrahasznosításának folyamatát, és 
emellett azt is, hogyan lehet otthoni körülmények között is újrahasznosított, de hasznos és 
minőségi terméket létrehozni, amely részleteiben is elmagyarázza 

o Hogyan lesz gumitörmelék a gumiabroncsból, ezt a törmeléket milyen adalék 
anyagokkal lehet keverni és ragasztani, és ezen technikákkal hogyan tudjuk a 
kitűzött végterméket létrehozni.  

• Néhány vidám, de tudásanyagot is átadó játékot, illetve olyan online lehetőségeket, 
amelyek segítenek felmérni, hogy mennyit tanultak meg a diákok, 

• Egy kérdéssort, amely visszajelzéseket gyűjt a ‘pilot’ workshop-ról. 

Oktatási célok és linkek  
A laborfoglalkozás célja a környezetbarát tevékenységek népszerűsítése és a diákokkal való 
megismertetése: 

• A foglalkozást bármilyen szakos tanár meg tudja tartani a rendelkezésre bocsátott 
anyagokkal,  

• A foglalkozás megmutatja, hogy nincsen fejlett ipari technológiákra szükségünk ahhoz, 
hogy a hulladékokat otthoni körülmények között is újra tudjuk hasznosítani, és jó minőségű 
“terméket” tudjunk létrehozni a hulladékból,  

• A foglalkozás bemutatja az újrahasznosításra alkalmas hulladéktípusokat, amelyek már 
eddig is jól ismertek voltak, pl. a PET palackok, elemek, háztartási szemét, stb. 

• A foglalkozás megmutat néhány olyan ötletet, amelyet kreatívan fel lehet használni más 
újrahasznosított termékek elkészítésében,  

• Végül, de nem utolsó sorban igyekszik felkelteni az érdeklődést a másodlagos nyersanyagok 
“izgalmas világa” iránt, amelyet akár mi is irányíthatunk.  

Ezen laborfoglalkozás alatt megismerhetjük kreatív gondolkodásunk erejét: az elkészítési folyamat 



 
KÉZIKÖNYV laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK / magyar  

10 
 

motiválhatja a diákokat újabb ötletek kidolgozására, amelyek további újrahasznosított és akár 
piacképes termékeket hoznak létre, a körforgásos gazdasági elvei szerint.  
Az iskolai tárgyakhoz kötődő ismeretek:  

• Kémia – hogyan működnek a reagensek az elkészítési folyamat során?  
• Közgazdaságtan – a gumiabroncsok szerepe a Körforgásos Gazdaságban  
• Technika – alapanyagból egy kész termék létrehozása  

Előzetes követelmények (mindkét korcsoport számára azonos) 
A laborfoglalkozás elvégzéséhez semmilyen előképzettség nem szükséges, ám némi előzetes tudás 
a technikai kivitelezésről előnyös  
Alapanyagok  
A szükséges alapanyaok listája: 

• Gumi granulátum (javasolt méret 6-20 mm között)  
• Kötőanyag (két komponensű szilikon ragasztó) 
• Szilikon formaleválasztó folyadék  
• Fólia (anyaga:pvc, vastagsága: 2-3 mm) 
• Fa deszka  
• Konyhai mérleg  
• Keverő tál  
• Keverőlapát 
• Öntőforma – ‘big foot’ lábnyom formájú öntőforma (de bármilyen más szimpatikus forma is 

választható)  
• Hajszárító  
• Festő ecset  
• Kültéri festék (igény esetén) 

 
A gumilapok elkészítéséhez szükséges alapanyagok és eszközök beszerezhetők barkácsboltokban 
és webshopokban. 
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A végső termék látványterve:  
 
 

A laborfoglalkozás menete 
Időigény: 3x45’ 
Szünet: 1 alkalommal 10’ javasolt a 2x45’ órák között (annak érdekében, hogy ne veszítsük el az 
aktív figyelmüket)  
 
Időbeosztás: 
20’     Megnyitó és a laborfoglalkozás ismertetése, CirclELab projekt ismertetése, a Körforgásos 
Gazdaság bemutatása, és a másodlagos hulladékok szerepe a Körforgásos Gazdaságban  
10’    Tudásfelmérő quíz (a Menti.com használatával) 
15’    A kísérlet előkészítése (alapanyagok kiosztása, biztonsági eljárások ismertetése, stb.), majd 
megvalósítása: A kerti gumilapok készítése   
10’  SZÜNET  
45’   Laborfoglalkozás / A kerti gumilapok készítése – ’A kerti gumilapok izgalmas világa’  
10’   SZÜNET  
5’     Kérdések és válaszok 
15’   Meghívott ipari partner kapcsolódó előadása  
15’  Kahoot Online Játék  
10’  Elégedettségi kérdőívek kitöl(te)tése, Kahoot eredményhirdetés, foglalkozás bezárása 
 
A laborfoglalkozást 4-5 fős csapatokban javasoljuk megvalósítani, annak érdekében, hogy mindenki 
aktívan tudjon részt venni a Hulladékból Termék gyártásában.  
A Kahoot Online Játék kérdései a workshopon elhangzott tartalomra vonatkoznak, és minden diák 
a saját mobilján csatlakozhat hozzá. A legjobbak apróbb ajándékokkal jutalmazhatóak (javasolt 
újrahasznosított ajándékban gondolkodni).  
A workshop végén minden résztvevőtől (tanárok + diákok) várjuk a visszajelzést az elégedettségi 
kérdőívek/kérdések megválaszolásával, amely alapján tovább tudjuk fejleszteni a modult 
Korlátozások (időigény, hely, résztvevők létszáma, … ) 
A foglalkozáshoz szükséges időkeret 
A 10-13 éves diákok számára – 2x45’ 
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Helyszín 
A teljes foglalkozás megtartható egy átlagos iskolai teremben vagy laborban, a normál biztonsági 
intézkedések mellett, mint pl. bútorok fedőlapjának letakarása, és egyéb hasonló eljárások.  
Résztvevők létszáma 
A maximum résztvevői létszám 3 fő / osztály  
A laborfoglalkozást 4-5 fős csoportokban javasolt megtartani. 
Javasolt további foglalkozások/oktatások (opcionális) (mindkét korcsoportnak ugyanaz lehet) 

1. Előadás és beszélgetés a Körforgásos Gazdaságról és az ipari tevékenység hatásáról, és a 
káros hatások csökkentésének lehetőségeiről  

2. Gyár/Céglátogatás szervezése, olyan céghez, amely a használt gumiabroncsok 
feldolgozásának bármelyik szakaszában aktív gyártó tevékenységet végez  

3. Gyár/Céglátogatás szervezése, olyan céghez, amely az autógyártás bármely szakaszában 
érdekeltek, és ahol átláthatják az ipari gyártás során keletkezett hulladékok kezelését, 
újrahasznosítását. 

Sources (references) 

• https://circulareconomylab.eu/ 
• https://www.minsterpaving.co.uk/products/stepping-stones/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=wRr33QMikGs 
• https://www.youtube.com/watch?v=Ead7eU1o_rY 
• https://kisvakond.eu/webshop/kerti-tipeg%C5%91k/l%C3%A1tsz%C3%B3beton-kerti-

tipeg%C5%91-detail 
• http://www.betonontoforma.hu/egyeb-ontoformak.html 

 
  

https://circulareconomylab.eu/
https://www.minsterpaving.co.uk/products/stepping-stones/
https://www.youtube.com/watch?v=wRr33QMikGs
https://www.youtube.com/watch?v=Ead7eU1o_rY
https://kisvakond.eu/webshop/kerti-tipeg%C5%91k/l%C3%A1tsz%C3%B3beton-kerti-tipeg%C5%91-detail
https://kisvakond.eu/webshop/kerti-tipeg%C5%91k/l%C3%A1tsz%C3%B3beton-kerti-tipeg%C5%91-detail
http://www.betonontoforma.hu/egyeb-ontoformak.html
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OKTATÁSI ANYAGOK  
.1. Alapinformációk a Körforgásos Gazdaságról  
Megyjegyzés: ez a rész mindkét diákkorosztály oktatásában egyaránt 
alkalmazható  

A körforgásos gazdaság egy olyan rendszer, melyben nincsenek hulladékok, a termékek egyben a 
jövő alapanyagai.  
 
A körforgásos gazdaság jelentősége – szemben a hagyományosnak tekinthető „lineáris” 
gazdasággal – abban rejlik, hogy a termék legyártását, felhasználását követően a termék nem kerül 
kidobásra, hanem visszakerül a körforgásba. Már a terméktervezés folyamatában lényeges annak 
felmérése, hogy mi lesz a termékből, miután a felhasználó megválik tőle Tehát a körforgásos 
gazdaság több, mint újrahasznosítás . Ez a modell újradefiniálja a terméktervezés, gyártás, 
fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a vállalatok 
számára. 
 
A körforgásos gazdaság arra törekszik, hogy egy termék alkotói/anyagai minél tovább és magasabb 
minőségben maradjanak meg, így kevesebb új nyersanyagra legyen szükség. Azonban ehhez a 
termékeket, eszközöket úgy kell megtervezni és elkészíteni, hogy tartósak, emellett javíthatók, 
felújíthatók és átalakíthatók legyenek.  
 
A körforgásos gazdaság egyik fontos pontja, hogy elkülönül a biológiai és technológiai anyagok 
kezelése. A termékekben található biológiai és szerves eredetű anyagokat (pl. rostok vagy fa) a 
természetbe visszahelyezhetők, míg a nem lebomló, szervetlen anyagokat (fémek, műanyagok, 
ötvözetek) felújítva, átalakítva vagy anyagában újrahasznosítva egy másik termékben új életre 
kelhetnek. Ahhoz, hogy könnyen szét lehessen szedni a termék különböző részeit, már a termékek 
tervezésénél figyelmet kell fordítani erre. Sőt még a termékeknek is vissza kell kerülniük a 
gyártóhoz. 
 
A körforgásos gazdaság tekintettel van a környezeti szempontokra és az emberi egészségre ezért 
kerüli a mérgező anyagok felhasználását. A gyártás, a szállítás és a forgalmazás során pedig 
törekszik az energia- és vízfelhasználás minimalizálására, a megújuló energiafelhasználás 
növelésére. 
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A körforgásos gazdaságban rejlő potenciálok napjainkban több vállalat szemében körvonalazódott, 
azonban ahhoz, hogy ez minél magasabb szinten is megjelenhessen és szélesebb perspektívát is 
felölhessen, szemlélet és technológiai változás lehet szükséges. A változás már elkezdődött és 
egyre több hazai és külföldi cég kezdett olyan termékfejlesztésekbe, műszaki és üzleti innovációba, 
melyek a körforgásos gazdaság megvalósítása felé hatnak, azonban ez önmagában nem elegendő.  
Ebből következően a cél, hogy minél több vállalat fogjon össze, keressen együttműködési 
lehetőségeket, mert a körforgásos gazdaság lényege az együttműködésen alapuló verseny. 
 
A körforgásos gazdaság elemei a következők: 

• Termék legyártása; A termékek gyártása az alapanyagok beszerzésével, az adott 
anyagoknak megfelelő gyártástechnológia megválasztásával, a szükséges paraméterek 
meghatározása és beállítása mellett zajlik. Ezen szakaszban kerül a termék felhasználásnak 
megfelelő állapotába, azaz rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyeket a felhasználó 
elvár tőle (például funkciók, esztétikai megjelenés, -stb.). 

• Termék használata; Az adott funkcióval rendelkező termékek megvásárlását követően a 
termék használata. 

• A használatot követően a termékek kidobása; 

• A termékek visszakerülése a gyártásba. 

 
A körforgásos gazdaság már a terméktervezés fázisában elkezdődik. Lényeges tudni, hogy az 
anyagok, melyeket a termékek gyártása során használunk, újrahasznosíthatóak-e, ha igen, hogyan, 
esetleg másodlagos nyersanyagként ugyanazon vagy más iparágon belül tud-e hasznosulni. A 
körforgásos gazdaság nyújtotta nyersanyag mind a költségcsökkentés, mind a hatékonyságot – 
esetenként márkaértéket – növelő “eszköz” új lehetőségeket jelentenek a beszállítástól kezdve, 
egészen a gyártókig, fogyasztókig. 
 
Napjainkban a legyártott termékek csupán 1-2%-a van folyamatos használatban, a fennmaradó 
termékek gyakran hulladékként végzik. Ilyen hulladékok például az építőipar (tégla, üveg), a 
vegyipar (pl. ioncserélő gyanta, aktív szén) vagy más iparágak termékei. Ezen hulladékok azonban 
jelentős mennyiségben tartalmaznak értékes, ún. másodlagos nyersanyagokat. 
A körforgásos gazdaság olyan koncepció, melynek alapvető célja a felhasznált anyagok folyamatos 
használatban tartása, a fenntarthatóság jegyében. A körforgásos gazdaság elemei a következők: 
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• Termék legyártása; A termékek gyártása az alapanyagok beszerzésével, az adott 
anyagoknak megfelelő gyártástechnológia megválasztásával, a szükséges paraméterek 
meghatározása és beállítása mellett zajlik. Ezen szakaszban kerül a termék felhasználásnak 
megfelelő állapotába, azaz rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyeket a felhasználó 
elvár tőle (például funkciók, esztétikai megjelenés, -stb.). 

• Termék használata; Az adott funkcióval rendelkező termékek megvásárlását követően a 
termék használata. 

• A használatot követően a termékek kidobása; 

• A termékek visszakerülése a gyártásba. 

 
Gumiabroncsok nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra napjainkban, köszönhetően az 
autóiparban tapasztalható robbanásszerű fejlődésnek, valamint az ebből származó, egyre 
speciálisabb, a termékkel szemben támasztott követelményeknek köszönhetően. Hazai szinten 
évente mintegy 15 000 tonna gumiabroncs-hulladék keletkezik, melyeknek hasznosítása egyrészt 
elégetés, másrészt az abroncs mechanikai feldolgozás formájában jelenik meg. Az elégetés előnye 
energiakinyerés szempontjából lehet számottevő, ugyanakkor, nem elhanyagolható, hogy az 
abroncs égetése során környezetre káros anyagok szabadulhatnak fel. Ezen szempontok miatt a 
mechanikai úton történő újrahasznosítás előnyösebb lehet. A gumiabroncsok újrafeldolgozása a 
következők szerint foglalhatók össze: 

• A gumiabroncsok feldarabolása, melynek során az abroncsokat kisebb darabokra vágják, 
erre alkalmas vágóberendezések segítségével; 

• Szelektálás: A gumiabroncs összetevői között megtalálható acél, szövet, valamint gumi. A 
szelektálás során a különböző anyagminőségek szétválogatása történik. Ezt követően az 
acél másodnyersanyagként hasznosítható, beolvasztott formában, például öntödékben; 

• Granulálás: A szelektálást követően a fennmaradó gumihulladékot továbbaprítják, extruder 
segítségével (szemléltetésképp, mint egy húsdaráló). Ekkor a gumiban található kötések 
felszakadnak, ez – kiegészítve mechanikai igénybevételekkel – szerkezeti változásokat hoz 
létre a gumiban. Ebben a fázisban válik a gumi őrleménnyé, azaz szemcsés anyaggá. A 
szemcsék mérete 0.1-50 mm körüli. 

 
Kísérletünk során gumiőrleményeket fogunk felhasználni. A gumitörmelékből készült járólapok 
erősen ellenállóak a külső behatásoknak, pl. víz vagy erős napsugárzás. Így a gumiőrleményt egyre 
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nagyobb mértékben alkalmazzák az útépítésnél - gumiaszfaltként, futópályák, teniszpályák 
rugalmas alapjaként.   
 
A laborfoglalkozás célja a körforgásos gazdaság elméletének gyakorlatban való, kézzel fogható 
környezetben való bemutatása, melyhez gumiabroncs-hulladékot használunk fel alapanyagként. 
 

2. A laborfoglalkozások menete ‘első pillantásra’: A ‘kerti 
gumilapok’ izgalmas világa  

A laborfoglalkozás során a cél kertben használható, gumiabroncsból készült őrlemény 
felhasználásával gumilapok gyártása. A gumiőrlemény alkalmazásának előnye, hogy az őrlés során 
a fajlagos felület (azaz az egységnyi térfogatú anyag felülete) jelentősen megnő, amely pl. 
ragasztás szempontjából előnyös. A gumilapok gyártása ragasztással történik. 
 
Alapanyagok és eszközök, amelyek az elkészítéshez szükségesek:  

• A 10-13 év közötti diákok számára a “”Ugróiskola” laborfoglalkozás folyamatának leírása” 
címmel ellátott külön dokumentumban található, míg a  

• A 14-19 év közötti diákok számára a “”Nagylábú” laborfoglalkozás folyamatának leírása” 
címmel ellátott külön dokumentumban található.  

Ezen dokumentumok bemutatják majd a laborfoglalkozás és a kerti gumi járólapok elkészítéséhez 
szükséges alapanyagok listáját, azok mennyiségét, az elkészítéshez szükséges eszközök 
elérhetőségét és nem utolsó sorban az elkészítés nagyon részletes folyamatát.  
 
 

A laborfoglalkozás megkezdése előtt,  
mindeképpen olvassa el a lenti biztonsági előírás javaslatokat: 

 

• A laborfoglalkozás végzése során a résztvevők viseljenek megfelelő, védőruházatot (ez 
lehet akár laborköpeny vagy bármilyen ruházat, melyet nem sajnálnak), kesztyűt és zárt 
cipőt; 



 
KÉZIKÖNYV laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK / magyar  

17 
 

• Fontos a megfelelő munkafelület kialakítása, azaz a laborfoglalkozás céljára kijelölt, 
legalább 100×100 cm méretű asztalfelület, papírral vagy fóliával letakarva, a szükséges 
anyagoknak és eszközöknek elegendő hellyel; 

• Mivel a laborfoglalkozás megvalósítása kisebb csapatokban történik, ezért lényeges a 
megfelelő mozgástér biztosítása; 

• Kerüljük az anyagokkal, vegyszerekkel való közvetlen érintkezést. 

 

KISEBB CSAPATOK FELÁLLÍTÁSA 
A laborfoglalkozás elején javasolt a diákokat megkérni, hogy kisebb, max. 4-5 fős csoportokra 
osszák magukat, amely biztosítani fogja, hogy mindenki jól lásson és aktívan részt vehessen a 
járólapok elkészítésében.  
Így az előkészítés során fontos figyelembe venni a kisebb csoportok várható számát, amely 
megtöbbszörözi az alapanyagok és szükséges eszközök biztosítandó mennyiségét is (vagyis 4 
csoport számára, 4db öntőforma, 4x mennyiségű gumi alapanyag… stb. szükséges).  
 
LABORFOGLALKOZÁS / LABOR KÍSÉRLET  
Annak érdekében, hogy felkeltsük a diákok figyelmét és megfelelő motivációt tudjunk biztosítani a 
gyerekek számára 2 féle modult alakítottunk ki a kerti gumilapok elkészítésére, amely során két 
különböző öntőformát lehet majd alkalmazni és amely a két különböző korosztály különböző 
tudását és érdeklődési körét igyekszik megragadni és felhasználni.  
A modulok a következők:  

• Egy alap, négyzet formájú öntőforma felhasználásával olyan járólapok elkészítése, 
amelyekre számok festésével egy ugróiskola készíthető el a diákok számára; 

• Egy ‘nagylábú’ lábnyomát formázó öntőforma alkalmazásával olyan vicces járólapok 
készíthetők, amelyket egymás mellé helyezésével vicces ‘emléket’ állíthatunk a ‘nagylábú’ 
látogatásának. 

A laborfoglalkozások alatt a diákok megismerkedhetnek a szükséges háttér tudással a 
nyersanyagokról (gumihulladék) azok származási helyeivel, újrahasznosításuknak módjaival és 
mélyebb betekintsét nyerhetnek ezáltal a Körforgásos Gazdaság folyamataiba és ezek jövőbeni 
fontos szerepébe.  
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A kézikönyv további célja, hogy bemutassa a Tanárok számára a gumilapok elkészítéésnek 
folyamatát olyan módon, hogy azt a későbbiekben önállóan is megismételhessék és ezáltal minden 
további erőfeszítés nélkül beépíthessék az iskolai oktatás menetrendjébe. Mivel a gumilapok 
elkészítésének folyamata nem egy veszélyes kísérletsor, így a diákok az iskolai foglalkozást 
követően azt bármikor képesek lesznek reprodukálni akár otthoni körülmények között (és akár 
szép ajándékot is tudnak majd ezáltal készíteni a Nagyi számár ).  
 
A laborfoglalkozás ‘első pillantásra’: a kerti járólapok elkészítése  
 
A kerti gumilapok elkészítésének 3 fő folyamata van:  

• A nyersanyagok előkészítése 
• Az előkészített nyersanyagok összekeverése és a préselési folyamat  
• A kész termék szárítási folyamata  

Az elkészítési folyamat leírása:  

1) A nyersanyagok előkészítése és összekeverése  

a. Első lépésként mérjünk ki a 0,1-50 mm szemcseméretű gumiőrleményből a 
szükséges mennyiséget a keverőedénybe, kanál segítségével. A gumilap 
gyártásához használt őrlemény mennyisége 2-2,5 kg körüli, az alkalmazott formától, 
a tömörítés mértékétől függően. A gumiőrleményes edényt hagyjuk a mérlegen, 
majd tárázzuk ki. 

b. A kitárázott edénybe mérjünk ki az egyfázisú poliuretán vagy kétfázisú szilikon 
ragasztóból 0,3-0,4 kg-t. A ragasztó mennyisége szintén a forma kialakításától függ. 

c. Keverjük össze a gumiőrleményt a ragasztóval, lapát segítségével. A keverés során 
ügyeljünk a megfelelő homogenizálásra, azaz, hogy minden gumiszemcsét 
egyenletesen érjen a ragasztó. Ezt elősegíthetjük a keverék körkörös, illetve 
forgatásos (alulról felfelfé) kevergetésével. A keverés időtartama 5-10 perc. 

2) Az anyagkeverék megformázása és tömörítés 

Az anyagkeverék létrehozását követően, a következő lépés az anyagkeverék öntőformában 
való kiöntése. Az öntőforma különböző formájú lehet, igénytől függően úgy, mint sima négyzet 
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alakú (30x30cm), ‘nagylábú’ lábnyom formájú, de lehet akár teknőc …stb. Az öntőformának 
javasolt, hogy az anyaga Teflon bevonatú legyen.  

d. Ehhez a lapát segítségével kikaparjuk az edényből a keveréket. Már ebben a fázisban 
ügyeljünk a keverék formában történő minél egyenletesebb eloszlatására.  

e. A formába öntést követően simítsuk el az anyag felszínét és tömörítsük az anyagot. 
Ehhez a lépéshez a simító használható. A simítót enyhén nyomjuk a felülethez, 
mindenhol. E művelet során az esetleges légbuborékok kiszoríthatók, egyenletesebb 
anyageloszlást biztosítva.  

f. A tömörítést követően a PVC fóliából vágjunk ki a használt formának megfelelő alakú 
darabot, melyet helyezzünk a keverék tetejére. Erre helyezzünk rá fa deszkát, 
melynek geometriai méretei és alakja a formának megfelelő. A fólia funkciója, hogy 
megakadályozza a keverék deszkához ragadását. A deszka a további, egyenletes 
tömörítést segíti elő. 

g. Szárítás  

h. Az így előkészített format tegyük félre 12-24 órára (ragasztóanyag-minőségtől 
függően), száraz helyre, száradni. A száradást elősegíthetjük hajszárítózással. Ekkor a 
hajszárítóval egyenletesen melegítsük át a forma minden oldalát, legalább 8-10 
percig. 

i. A teljes száradást követően vegyük ki az elkészült gumilapokat a formából. 

j. A kész gumilapok kedvünk szerint dekorálhatók. Ehhez használhatunk sellak vagy 
olajos bázisú festékeket, továbbá hagyományos zománcfestéket. Festés esetén 
azonban ügyeljünk a minták száradására is. 

Az elkészítési folyamat további részleteit megtalálhatják egy külön dokumentumban, a 
‘Laborkísérlet leírása’ című dokumentumban.  
 
KVÍZEK 
Előzetes tudásfelmérő kvíz 
A Tanárok számára segítséget nyújthat, ha fel tudják mérni, hogy milyen szintű tudásról indítsák el 
az adott osztály oktatását. Így javasolt egy előzetes ‘bemelegítő kvízt’ csináltatni a diákokkal, amely 
egy biztos támpontot fog tudni nyújtani a Tanárok számára. 
 



 
KÉZIKÖNYV laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK / magyar  

20 
 

Ezen ‘belemegítő folyamat’ támogatására elkészítettünk egy 5 kérdésből álló kvíz sort. Ezen 
kérdések az “Előzetes tudásfelmérő kvíz” címszó alatt található meg ebben a dokumentumban a 
későbbiekben. Természetesen a kérdések igény szerint változtathatóak, és az előkészített sorban a 
kérdések tartalma a diákok korosztályához lett igazítva.  
 
A kvízsor élvezetesebbé tételére javasoltjuk a Kahoot applikáció alkalmazását, amelyhez további 
információt és egy rövid oktató filmet a következő linken találhatnak meg:  
 
Angolul:  https://kahoot.com/help/#general-tutorials 
Magyarul:  https://www.youtube.com/watch?v=BJ3Er1-tCMc 

A Kahott játékot tartalmilag a laborfoglalkozás tartalmával lehet összekötni és a diákok azt akár a 
saját mobilkéészülékükön is le tudják játszani. A jó eredményt elérő diákok kisebb dijakban 
részesíthetőek.  
A laborfoglalkozás végén minden diákot és tanárt kérünk arra, hogy töltse ki az elégedettségi 
kérdőívet , amely nagy segítséget tud nyújtani a CirclELab konzorcium partnerei számára a pilot 
laborfoglalkozással kapcsolatos őszinte visszajelzésekkel ezátal meghatározva annak tovább 
fejlesztési iránymutatóit.  
 
Kvízek a laborfoglalkozások után  
A laborfoglalkozásokat követően, az elsajátított tudás felmérésére, akár levezető oktatási pontként 
javasolt egy Kahoot játék megszervezése (ez különbözik az Előzetes tudásfelmértő kvíztől), annak 
érdekében, hogy  

• Visszajelzést kaphassunk arról, hogy a diákoknak mennyi tudás maradt meg a lebonyolított 
leborfoglalkozás után,  

• Egy olyan pozitív élménnyel zárjuk a foglalkozást, amely motiválja a diákokat és felkelti az 
érdekőlédüket további hasonló foglalkozás elvégzése iránt,  

• A hétköznapi elegendhetetlen eszközük, a mobil használatának megengedésével erősíteni 
tudjuk a diák-tanár kapcsolatot, kiegészítve egy interaktív tudásnöveléssel.  

 
Elégedettségi kérdőívek/visszajelzések 
A laborfoglalkozás végén nagyon fontos, hogy őszinte és tényleges visszajelzéseket kapjunk annak 
felépítéséről és tartalmaról mind a diákok, mind a tanárok szembszögéből. Mivel a CirclELab egy 
pilot interaktív laborfoglalkozás a projekt konzorcumát alkotó partnerek szeretnék azt maximálisan 

https://kahoot.com/help/#general-tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=BJ3Er1-tCMc
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a felhasználók (diákok, tanárok) igényeire formálni és az első tapasztalatokat a tartalom és 
folyamatok fejlesztésére fordítani. A pilot anyag további testreszabása pedig előkészíti annak a 
lehetőségét, hogy laborfoglalkozás methodikáját akár hosszú távon is be lehessen építeni az iskolai 
oktatási rend tartalmába.  

Összefoglalás és néhány további ötlet 

A gumitörmelékből készült járólapok erősen ellenállóak a külső behatásoknak pl. víz vagy erős 
napsugárzás. Ellenállóságuk tesztelhető a következő módokon:  

• A gumi lapok hosszú távú áztatása vízben,  
• Vagy olyan helyre történő elhelyezése több napra, ahol állandó napsütésnek vannak 

kitéve;  
Egy másik tesztelési lehetőség, ha a diákok a száradási időt követően megpróbálják sk. 
szétszakítani a gumi lapokat.  
 
A gumi lapok kinézete is változtatható. Bár a laborfoglalkozás alatt négyzet alakú (lábnyom 
formájú) öntőformát használunk ez igény szerint változtatható (pl. puzzlenak kialakítva vagy 
nonfiguratív formában), amelyhez öntőformák szintén a kiskereskedelemben megvásárolhatóak. 
Emellett az alapanyagként szolgáló gumitörmeléket különböző színekben is alkalmazhatjuk.  
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Kvízek 

Tanáraink támogatására egy Előzetes Tudásfelmérő Tesztet is készítettünk, amely segíthet 
beazonosítani, hogy mely szintről érdemes a diákok oktatását elkezdeni.  
 
Előzetes Tudásfelmérő Teszt   
 10-13 év közötti diákok számára  
Megjegyzés: A kérdések kékkel, a jó válaszok zölddel vannak kiemelve. 
 
1. Mit jelent a Körforgásos Gazdaság?  

- Amikor az ipari gyártás során megpróbálják minimálisra csökkenteni a hulladék 
mennyiségét, és a már megérdemelt hulladék minél nagyobb részét igyekeznek más 
gyártási folyamatokban újrahasznosítani 

- Az az eset, amikor egy diákot megforgatunk a tengelye körül és a végén felmutatunk neki 
egy “gazdaság” szóval ellátott táblát és azt ki kell olvasnia 

- Amikor az ipari termelés során keletkezett hulladékokat az adott cég összegyűjti, majd azt 
kidobja a szemétégetőbe és nem használja fel annak egyetlen részletét sem újbóli 
termelésre (lineáris gazdaság) 

2. Melyek a Körforgásos Gazdaság legfontosabb lépései? 
- A termék legyártása, a termék használata, a termék értékesítése  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék leselejtezése/hulladékká válása, a 
termék (mint hulladék) visszaforgatása a termelési folyamatba  
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- A termék legyártása, a termék használata, a termék hulladékká nyilvánítása, a termék 
megsemmisítése  
 

3. A szelektív hulladékgyűjtés során milyen színű kukába kell a papír hulladékot dobni?  

- kék 
- sárga 
- piros 

4. Hogyan nevezzük azokat az anyagokat, amelyeket már elhasznált termékekből nyerhetünk 
ki? 

- Elsődleges hulladékok 
- Elsődleges nyersanyagok  
- Másodlagos nyersanyagok  

 
5. Mely 3-as termékcsoportot SOHA ne dobj a szelektív hulladékgyűjtőkbe?  

- villanykörte, pizzás doboz, CD/DVD 
- Újságok, PET palack, boros üvegek 
- Tetrapack kartondobozok, sörös dobozok, befőttes üvegek 

Forrás: https://www.hellovidek.hu/eletmod/2019/06/25/12-targy-amit-soha-se-dobj-a-szelektivbe-
nagyobb-kart-okoz-mint-hasznot 
Forrás: https://www.fkf.hu/szelektiv-hulladekgyujto-szigetek 

 

Előzetes Tudásfelmérő Teszt 
14-19 év közötti diákok számára  
Megjegyzés: A kérdések kékkel, a jó válaszok zölddel vannak 
 

1. Mit jelent a Körforgásos Gazdaság?  
- Egy olyan gazdasági rendszer, amely törekszik a gyártási folyamatok során keletkezett 

hulladékok minimálisra csökkentésére azok az 
újrahasznosítási/újrafelhasználási/újratermelési folyamatokba való optimális bevonásával 

https://www.hellovidek.hu/eletmod/2019/06/25/12-targy-amit-soha-se-dobj-a-szelektivbe-nagyobb-kart-okoz-mint-hasznot
https://www.hellovidek.hu/eletmod/2019/06/25/12-targy-amit-soha-se-dobj-a-szelektivbe-nagyobb-kart-okoz-mint-hasznot
https://www.fkf.hu/szelektiv-hulladekgyujto-szigetek
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- Az az eset, amikor egy diákot megforgatunk a tengelye körül és a végén felmutatunk neki 
egy “gazdaság” szóval ellátott táblát és azt ki kell olvasnia 

- Amikor az ipar termelés során keletkezett hulladékokat az adott cég összegyűjti, majd azt 
kidobja a szemétégetőbe és nem használja fel annak egyetlen részletét sem újbóli 
termelésre (lineáris gazdaság) 

 

2. Melyek a Körforgásos Gazdaság legfontosabb lépései? 

- A termék legyártása, a termék használata, a termék értékesítése  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék leselejtezése/hulladékká válása, a 
termék (mint hulladék) visszaforgatása a termelési folyamatba  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék hulladékká nyílvánítása, a termék 
megsemmisítése  

3. A termékek hány százalékát forgatják vissza a gazdasági termelésbe éves viszonylatban? 
- 1-2% 
- 5-10 % 
- 10-20% 

 

4. Hogyan nevezzük azokat az anyagokat, amelyeket a már elhasznált termékekből 
nyerhetünk ki? 
- Elsődleges hulladékok 
- Elsődleges nyersanyagok  
- Másodlagos nyersanyagok  

 

5. Egy termék életciklusának melyik részében tartozik már a körforgásos gazdaság kezdeti 
folyamatához?  
- Termék tervezés  
- Gyártás 
- Újrahasznosítás/hasznos hulladék (amely újra hasznosítható)  
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Kahoot Online Játék 

A workshop végén, annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni, mennyi hasznos információ maradt 
meg a gyerekek fejében, javasolt egy rövid, ám interaktív játékot lejátszatni velük.  

Ennek megvalósításához nagyon jó lehetőség a Kahoot applikáció, ahol az oktatók elő tudják 
készíteni a tartalomhoz kapcsolódó kérdéseket, és amikor eljön a játék ideje, a diákok saját 
mobiljukon felcsatlakozhatnak az applikációra és megadhatják a kérdésekre a tervezett válaszukat 
online (élőben). A program azonnal összesíti az összes lehetséges válaszra leadott szavazatokat és 
a játék végén rögtön megjelöli azokat a tanulókat, akik a legjobban teljesítettek.  

Az időkorlátok (illetve hogy mindez a workshop végén fog bonyolódni) figyelembevételével 
javasolt, hogy egy max. 10 kérdésből álló kvízt töltessenek ki a diákokkal (hiszen idő kell a 
csatlakozáshoz, a válaszok megadásához, és a jó válasz megbeszéléséhez).  

Segítségül a lenti linken találhatnak egy rövid ismertető filmet a Kahoot applikáció használatáról:  

https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ 

Segítségül készítettünk egy minta kérdéssort, amelyet bátran lehet alkalmazni a Kahoot játék 
lebonyolításához, de természetesen annak tartalmát az oktatók szabadon változtathatják:  

 

Kahoot Online Játék 
Megjegyzés: A kérdések kékkel, a jó válaszok zölddel vannak kiemelve. 
10-13 év közötti diákok számára  

1. 1. Mit jelent a Körforgásos Gazdaság?  
- Egy olyan gazdasági rendszer, amely törekszik a gyártási folyamatok során keletkezett 

hulladékok minimálisra csökkentésére azok az 
újrahasznosítási/újrafelhasználási/újratermelési folyamatokba való optimális bevonásával 

- Az az eset, amikor egy diákot megforgatunk a tengelye körül és a végén felmutatunk neki 
egy “gazdaság” szóval ellátott táblát és azt ki kell olvasnia 

- Amikor az ipar termelés során keletkezett hulladékokat az adott cég összegyűjti, majd azt 
kidobja a szemétégetőbe és nem használja fel annak egyetlen részletét sem újbóli 
termelésre  

2. Melyek a Körforgásos Gazdaság legfontosabb lépései? 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ
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- A termék legyártása, a termék használata, a termék értékesítése  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék leselejtezése/hulladékká válása, a 
termék (mint hulladék) visszaforgatása a termelési folyamatba  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék hulladékká nyilvánítása, a termék 
megsemmisítése  

3. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, milyen szinű gyűjtőtartályok vannak?  
- Kék, sárga, fehér, zöld 
- Rózsaszín, zöld, fekete, szürke 
- Lila, türkisz, piros, szivárvány színű 
4. Szerintetek mennyi gumiabroncs-hulladék termelődik Magyarországon egy évben?  
- 150 tonna 
- 1500 tonna 
- 15.000 tonna 

5. Milyen nyersanyagokból áll egy gumiabroncs?  

- Gumi, aluminium, textil 
- Gumi, vas, textil 
- Gumi, acél, textil 

6. Miért nem környezetbarát az elhasznált gumiabroncsok energiatermelésre való 
újrafelhasználása?  

- Mert a gumi nem éghető alapanyag 
- Az égetés során keletkezett kellemetlen szagok miatt  
- Az égetés során kibocsátott káros anyagok miatt  

7. Milyen kötőanyagok használhatóak egy gumi lap elkészítése során?  
- Egy komponensű PU vagy két komponensű szilikon ragasztó 
- Két komponensű PU vagy két komponensú szilikon ragasztó  
- Két komponensű PU vagy egy komponensű szilikon ragasztó  

8. Hogyan lehet az elkészített gumilapot megfesteni?  

- Nem lehet megfesteni  
- Sellakkal 
- Géllakkal 

9. A következők közül, mely termékek számítanak veszélyes hulladéknak?  

- Használt elemek 
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- PET palack 
- Használt zsebkendő 

10. Milyen háztartási cikket lehet alkalmazni a gumilapok száradási folyamata során?  

- Hajgöndörítő 
- Hajegyenesítő 
- Hajszárító 

Kahoot Online Játék 
Megjegyzés: A kérdések kékkel, a jó válaszok zölddel vannak kiemelve. 
14-19 év közötti diákok számára  
 

1. Mit jelent a Körforgásos Gazdaság?  

- Egy olyan gazdasági rendszer, amely törekszik a gyártási folyamatok során keletkezett 
hulladékok minimálisra csökkentésére azok az 
újrahasznosítási/újrafelhasználási/újratermelési folyamatokba való optimális bevonásával 

- Az az eset, amikor egy diákot megforgatunk a tengelye körül és a végén felmutatunk neki 
egy “gazdaság” szóval ellátott táblát és azt ki kell olvasnia 

- Amikor az ipar termelés során keletkezett hulladékokat az adott cég összegyűjti, majd azt 
kidobja a szemétégetőbe és nem használja fel annak egyetlen részletét sem újbóli 
termelésre  

2. Melyek a Körforgásos Gazdaság legfontosabb lépései? 

- A termék legyártása, a termék használata, a termék értékesítése  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék leselejtezése/hulladékká válása, a 
termék (mint hulladék) visszaforgatása a termelési folyamatba  
- A termék legyártása, a termék használata, a termék hulladékká nyílvánítása, a termék 
megsemmisítése  

3. Egy termék életciklusának melyik részében tartozik már a körforgásos gazdaság kezdeti 
folyamatához? 

- Termék tervezés  
- Gyártás 
- Újrahasznosítás/hasznos hulladék (amely újrahsznosítható) 
4. Mennyi gumiabroncs-hulladék termelődik Magyarországon egy évben?  
- 150 tonna 
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- 1500 tonna 
- 15.000 tonna 
5. Milyen nyersanyagokból áll egy gumiabroncs?  
- Gumi, aluminium, textil 
- Gumi, vas, textil 
- Gumi, acél, textil 

6. Miért nem környezetbarát az elhasznált gumiabroncsok energiatermelésre való 
újrafelhasználása?  

- Mert a gumi nem éghető alapanyag 
- Az égetés során keletkezett kellemetlen szagok miatt  
- Az égetés során kibocsátott káros anyagok miatt  

7. Milyen kötőanyagok használhatóak egy gumi lap elkészítése során?  

- Egy komponensű PU vagy két komponensű szilikon ragasztó 
- Két komponensű PU vagy két komponensú szilikon ragasztó  
- Két komponensű PU vagy egy komponensű szilikon ragasztó  

8. Hogyan lehet az elkészített gumilapot megfesteni?  
- Nem lehet megfesteni  
- Sellakkal 
- Géllakkal 
9. Hogy hívják a gumit másképpen? 
- Elastomer 
- Plastomer 
- Glastomer 
10. Milyen háztartási cikket lehet alkalmazni a gumilapok száradási folyamata során?  
- Hajgöndörítő 
- Hajegyenesítő 
- Hajszárító 

 

 

 

 

Nagyon  
kellemes mulatást 

kívánunk!!! 
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