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1.1 Összefoglaló  

Célközönség    
A foglalkozást első körösen 10-13 éves diákok számára terveztük, amelyek az idősebb korosztály 
számára talán túl könnyűek is lennének.  
 
Ezért az idősebb korosztály számára olyan plusz feladatokat terveztünk, amely az idősebb 
korosztály számára is kihívást fognak jelenteni.  
 
Rövid TEVÉKENYSÉG leírás  
A foglalkozás során a Tanár először röviden bemutatja a Körforgásos Gazdaság jellemzőit, a gumi 
rövid történelmét, a gumi-hulladék szerepét a Körforgásos Gazdaságban és olyan új termékeket, 
amelyeket gumi-halladékból lehet készíteni. Ezt követően a diákoknak a Tanár irányításával néhány 
gumi-hulladékkal kapcsolatos kérdésre kell majd válaszolniuk. Ez a folyamat pedig segíteni fog a 
diákoknak, hogy megismerkedhessenek a gumi-hulladékok újra felhasználásának sokoldalúságával.  
  
Az idősebb korosztály számára olyan további feladattal egészítettük ki a foglalkozást, ahol a diákok 
kézhez kapnak egy félig kitöltött folyamat ábrát a gumi újrahasznosításának folyamatáról, és egy 
meghatározott időn belül meg kell találniuk a már szintén kézhez kapott ‘szöveg-lapok’ megfelelő 
helyét ebben az ábrában. Hogyha jól dolgoztak, akkor megkapják a helyes folyamatot a gumi 
újrahasznosításának. A leggyorsabb diákok kisebb díjakkal díjazhatóak.   
 
Oktatási célok és linkek  

Oktatási Célok és Kompetenciák  

• Növelni az átfogó tudást a ipari gumi hulladékok újrahasznosításáról  
• Növelni az átfogó tudást a Körforgásos Gazdaságról és annak fontosságáról a jövőbeni 

gazdaság hosszútávú fenntarthatósága érdekében.  
• Bemutatni a gumi-hulladék legfontosabb felhasználási módjait  
• Bemutatni a gumi-hulladék feldolgozásának legfontosabb módjait  

Kapcsolódási pontok az iskolai tantervekkel:  

• Kémia – hogyan viselkednek a reagensek a próbetermelés során  
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• Közgazdaságtan – a gumi-hulladékok, mint másodlagos nyersanyagok, hogyan 
integrálhatóak a Körforgásos Gazdaság rendszerébe 

 
 
Előzetes követelmények  
There is no need for any specific knowledge; just the average knowledge pupils learn at school.  
 
 
Alapanyagok  
Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás I. (kicsiknek)(H-T/E I.) 

• H-T/E Játék – ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ Játék 
• Minták a gumi feldolgozott formáiból és néhány Hulladékból-Termék újrahasznosított 

késztermék   

Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás II. (nagyoknak)(H-T/E II.) 

• H-T/E Játék – ‘Gumi Újhasznosítási Kvíz’ Játék (azonos a ‘kicsiknek’ verzióval)  
• Minták a gumi feldolgozott formáiból és néhány Hulladékból-Termék újrahasznosított 

késztermék  
• H-T/E Játék (nagyoknak) – ‘Gumi Újrahasznosítási Puzzle’ Játék   

Korlátozások (időigény, hely, résztvevők létszáma … ) 
A Hulladékból-Termék Foglalkozás (H-T/F) általános kivitelezési ideje 45 perc, egy átlagos iskolai 
óra ideje.  
Javasolt az órához csatolni a ‘Kézikönyv Laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK’ elnevezésű anyagot, 
amelyet a Bay Zoltán Nonprofit Kft. készített.  
A feladatokat javasolt kisebb csoportokban, maximum 4-5 fős elosztásokban megvalósítani.  
A Hulladékból-Termék Foglalkozás (H-T/F) az idősekk diákok számára egy kicsit más időbeosztással, 
de szintén 45 perc időtartamra van tervezve.  
Javasolt az órához csatolni a ‘Kézikönyv Laborfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK’ elnevezésű anyagot, 
amelyet a Bay Zoltán Nonprofit Kft. készített.  
A feladatokat javasolt kisebb csoportokban, maximum 4-5 fős elosztásokban megvalósítani.  
Kapcsolódó szakmai anyagok  

Javasolt “A Kerti Gumi Lapok izgalmas világa’ elnevezésű laborfoglalkozás megtartása, mint 
tényleges gyártási folyamat bemutatása.  

A szakmai tartalom azonos az idősebb korosztály részére.  

A szakmai tartalom azonos az idősebb korosztály részére.  
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Javasolt további foglalkozások  

1. Seminárumok a Körforgásos Gazdaságról  
2. Gyárlátogatások szervezése olyan cégekhez, akik a gumiabroncsok feldolgozásával, 

gumiőrlemény készítésével, vagy gumilapok készítésével foglalkoznak  
3. Gyárlátogatások szervezése, akik autógyártással foglalkoznak és az elhasználódott gumikat 

milyen módon gyűjtik és hasznosítják 

 
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 

•  

  

A szakmai tartalom azonos az idősebb korosztály részére.  

A szakmai tartalom azonos az idősebb korosztály részére.  

A szakmai tartalom azonos az idősebb korosztály részére.  

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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1.2 Háttéranyag a Körforgásos Gazdaságról  

Bevezető: A Körforgásos Gazdaság  
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. 
 
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. 
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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: 

• 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. 
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A gumi rövid története  
Az első fennmaradt emlék a gumi alapanyagáról, a kaucsukról, az ókori Egyiptom területéről származik. Az 
ókori egyiptomi feljegyzésekben gumiarábikumként szerepel. Közép- és dél-amerikai indiánok már Amerika 
felfedezése előtt készítettek tárgyakat kaucsukból. A kecsuák ca-huchunak nevezték, amely könnyező fát, fa 
könnyét jelent. A dobogó második fokán a guayule névre hallgató facserje áll szintén kimagasló 
jelentőségével. E növény hordereje főképpen a kaucsukpánikok idején volt meghatározó, a világháborúk 
alatt. 
1770-ben Angliában felfedezték, hogy a kaucsukkal radírozni is lehet. 1791-ben pedig megadták az első 
szabadalmat a kaucsukkal bevont szövetek készítésére. A fordulat 1839-ben következett be, amikor is 
Charles Goodyear kémikus és technikus felfedezte a kaucsuk vulkanizálását, azaz a gumi előállítását. A 
szakemberek számára hamar világossá vált, hogy a természetes kaucsuk termelése nem hozható 
összhangba a piaci igényekkel, pláne, hogy a kaucsukcserje csak 6éves korától alkalmas a csapolásra.  
A vegyipar hamar szolgáltatott erre a problémára megoldást, 1909-ben Felix Hoffman, a Bayern vegyésze 
bejelentette az első szabadalmat a műkaucsuk előállításával kapcsolatban. 
A kaucsuk elasztomer, a gumi legfontosabb alapanyaga. Már a kaucsuk is rugalmas bizonyos mértékben, de 
igazán rugalmassá a vulkanizálás során válik, amikor is gumi képződik belőle. A kaucsukrész 
hozzávetőlegesen 98,5% cisz-1,4-poliizoprént és 1,5% 3,4-poliizoprént tartalmaz. Ezenkívül tartalmazza 
azokat a szárazanyagokat, amelyeket a kiindulási latex.  
A kaucsuk kémiai összetételének meghatározására 1826-ban, Michael Faraday munkássága révén került 
sor. 
A gumiabroncs hulladék szerepe a Körforgásos Gazdaságban  
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 
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gumiban. Ebben a fázisban válik a gumi őrleménnyé, azaz szemcsés anyaggá. A szemcsék mérete 
0.1-50 mm körüli. 

Foglalkozásunk elsődleges célja, hogy adjon egy olyan alaptudást a Körforgásos Gazdaságról és azon belül a 
gumi-hulladékok szerepéről, amely megmutatja, hogy milyen fontos a hulladékok újrahasznosítása a 
gazdasági folyamatokban, és ezáltal olyan tudatformálást hajthat végre, amely hosszútávon tudja majd 
támogatni gazdaságunk fenntarthatóságának megteremtését.  
A laborfoglalkozás célja a körforgásos gazdaság elméletének gyakorlatban való, kézzel fogható 
környezetben való bemutatása, melyhez gumiabroncs-hulladékot használunk fel alapanyagként. 
 
A kapcsolt laborfoglalkozás során szeretnénk az elméleti tudást interaktív oktatássá formálni, ahol 
gumiőrleményből készítünk majd kerti jálrólapokat. A gumitörmelékből készült járólapok erősen ellenállóak 
a külső behatásoknak, pl. víz vagy erős napsugárzás. Így a gumiőrleményt egyre nagyobb mértékben 
alkalmazzák az útépítésnél - gumiaszfaltként, futópályák, teniszpályák rugalmas alapjaként.   
 
Új Termékek létrehozása gumiabroncs hulladékból 
Ma már a gumitermékek túlnyomó többsége környezetbarát is, ugyanis egyre inkább háttérbe szorul a 
káros, rákkeltő anyagok használata és az előállítási technológiák fejlődésével ezek kibocsátása is a 
minimumra redukálódott. Így már nem használnak benzolt, toloult és egyéb káros adalékot a gyártási 
folyamatok során.  
 
Generációnk egyik fontos környezetvédő kihívása a 3R-Reduce/Reuse/Recycling 
(csökkentés/újrahasználat/újrahasznosítás) fogalomrendszerének megvalósítása, amely a termelés során 
felhasznált hulladék tárolása és újrahasznosítása, illetve a kész gumitermékek elhasználódása után azok 
megfelelő elhelyezése, vagy ismételt felhasználását jelenti.  
 
A gumiabroncsok ismételt felhasználása az elmúlt 25 évben megötszöröződött az Európai Unió 
országaiban, amelyeket a következők lehetnek: útépítéseknél, vasúti közlekedésben, játszóterek és 
sportpályák burkolásánál (rekortán), cipőkhöz, tetőszigeteléshez, autóalkatrészekhez, úgynevezett 
zajvédelmi berendezésekhez, és egyéb kreatív módon.  
Ebben a foglalkozásban leírt játék során a diákok lehetőségük nyilik, hogy megtanulják a különséget a 
direktbe felhasználható gumiabroncsok, illetve az olyan gumi-hulladékok között, amelyek további 
feldolgozási folyamatokat igényelnek, mielőtt egy újabb termék másodlagos nyersanyagaként hasznossá 
válhatnak. Emellett pedig fejleszteni szeretnénk az olyan kreatív készségeiket, amelyek a jövőben képessé 
teszi majd őket a gumi-hulladékok újrahasznosítási lehetőségeinek könnyed felismerésére.  
Így az ‘új termék’ fogalma azon értelmet nyeri el, ahol megtapasztalhatjuk, hogy hogyan adaptálhatjuk 
kreatívan a 3R szabályt a gumi-hulladékokkal kapcsolatosan.  
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1.3 Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás (H-T/E): “A Gumi-Hulladék 
Világa”  

Annak érdekében, hogy a diákok számára nyújott oktatás hosszú távú megmaradással rendlekezzen, 3 
‘memória-fogast’ határoztunk meg a gumi-hulladékokkal kapcsolatosan, amely 3 fő jellemző köré épül fel a 
foglalkozás során javasolt játék tartalma is. Ezek a ‘memória-fogasok’ segítséget tudnak majd nyújtani 
abban, hogy könnyen beazonosíthatóak legyenek a gumi-hulladékok formái, újrafelhasználási lehetőségei 
és hogy milyen módon alkotható új termék a rendelkezésünkre álló hulladékokból (formák, szükséges 
technikai tudás, szükséges technológiai támogatás) .  
 
A Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás I. összeállításának elsődleges célja, hogy olyan több szintű 
“tapasztalatot” helyezzünk el egy helyen, amely interaktív elérését biztosítja a gumi-hulladékok 
fontosságának megértését mind a mindennapi életünkben, mind a Körforgásos Gazdaság gazdasági 
vonatkozásaiban. Vagyis mind elméletben, mind gyakorlatban igyekszünk átadni a korosztályhoz igazított 
tudásmennyiséget, úgy hogy a foglalkozás a későbbiekben a Tanárok számára is megismételhetővé válik.  
 
Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás tartalma: 

• ’Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ Játékot (leírás, diákoknak minta nyomtatványok, ’Új Termék’ Kép 
Kártyák, játék leírás) 

• ’Gumi Újrahsznosítási Puzzle’ Játékot, (játék leírás, megoldó kulcs-folyamatrajz (kitöltött 
újrahasznosítási folyamatrajz), diákoknak kitöltetlen folyamatrajz, szöveg-puzzle részek) 

• gumi formátumok mintaként (teljes, részre bontott, granulátum, korom) 
• egységdobozba beférő új termékek mintának  

 
Alapanyagok  
Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás I.   
A foglalkozás ezen része a fiatalabb kororsztály számára javasolt.  
 
A gumi-hulladékkal kapcsolatos alapinformációk felismeréséhez 3 ‘memória-fogas’ használatát javasoljuk:  

• a gumiabroncs-hulladékok formája (teljes, részre bontott és ganulátum) 
• milyen körülmények között hasznosíthatók újra (otthoni körülmények, szükséges némi technikai 

eszköz és tudás, csak technológia segítségével) 
• és mennyire hasznos eszköz a létrehozott ‘új termék’ a mindennepi/gazdasági élet során.  

A gumi-hulladék minden formája újrahasznosítható, természetesen különböző módon. A elkövetkezőkben 
bemutatott foglalkozás (játék) megmutatja, hogy milyen sokoldalúan lehet a gumiabroncs-hulladékot 
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újrahasznosítani és mint másodlagos nyersanyag ‘új terméket’ létrehozni. A kiválasztott példák igyekeznek 
a lehetőségek sokoldalúságát reprezentálni, de igény szerint az ötletek kiszélesíthetőek.  
 
Gumi-hulladék 
 

Termék (Új Termék) 
 

Formátum: egész gumi 
Újrahasznosítás: otthoni környezet  
Készségek nehézségi foka: I. szint  
 
 

Új Termék 1 
Gumiabroncs-
uszómedence  

Formátum: egész gumi 
Újrahasznosítás: otthoni környezet  
Készségek nehézségi foka: I. szint  
 
 
 
 

Új Termék 2 
Kisállat ágy 
 
 
 

Formátum: egész gumi 
Újrahasznosítás: otthoni környezet  
Készségek nehézségi foka: I. szint  
 
 
 

Új Termék 3 
Hinták  
 
 
 
 

Formátum: egész gumi 
Újrahasznosítás: otthoni környezet  
Készségek nehézségi foka: I. szint  
 
 
 
 

Új Termék 4  
Virág Dekoráció 
 
 
 
 
 

Formátum: részekre bontott 
Újrahasznosítás: képzett (technikai készségek 
szükségesek ) 
Készségek nehezési foka: II. szint  
 
 

Új Termék 5  
Kerti bútor 
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Formátum: részekre bontott 
Újrahasznosítás: képzett (technikai készségek 
szükségesek ) 
Készségek nehezési foka: II. szint  
 
 
 

Új Termék 6  
Kert Művészi Dekorációja 
 
 
 
 
 

Formátum: részekre bontott 
Újrahasznosítás: képzett (technikai készségek 
szükségesek ) 
Készségek nehezési foka: II. szint  
 

Új Termék 7 
Gördeszka 
 
 
 
 

Formátum: részekre bontott 
Újrahasznosítás: képzett (technikai készségek 
szükségesek ) 
Készségek nehezési foka: II. szint  
 
 

Új Termék 8  
Öv 
 
 
 
 

Formátum: granulátum  
Újrahasznosítás: Ipari (technológia támogatás 
szükséges) 
Készségek nehézségi foka: III. szint  
 
 

Új Termék 9 
Tető cserép  
 
 
 
 
 

Formátum: granulátum  
Újrahasznosítás: Ipari (technológia támogatás 
szükséges) 
Készségek nehézségi foka: III. szint  
 
 
 

Új Termék 10 
Biztonsági járólap 
 
 
ű 
 
 

Formátum: granulátum  
Újrahasznosítás: Ipari (technológia támogatás 
szükséges) 
Készségek nehézségi foka: III. szint  
 
 

Új Termék 11 
Dísz térkő 
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Table 1 – Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás / lehetőségek új termékekre 

A ‘formátum’ elnevezést azt jelzi, hogy az új termék létrehozásához szükséges gumi-hulladék milyen 
formájában lenne megfelelő annak létrehozásához. A gumiabroncsok formátuma függ a feldolgozottság 
szintjétől is:  
 

• a ‘egész gumi’ egészen eyszerűen egy használt gumiabroncsot jelent önmagában,  
• a ‘részekre bontott’ megnevezés a gumiabroncs bizonyos darabokra történt szétszedését/vágását 

jelenti, ahol a részek összeillesztése már egy bonyolultabb folyamat és a megvalósításhoz technikai 
tudás és eszközkészlet is szükséges,  

• a ‘granulátum’ egy technológiai eljárással előállított gumi őrleményt jelent, amelyet 
adalékanyagokkal összekeverve lehet formázni és állandó termékké alakítani.  

 
Az ‘újrahasznosítás’ fogalom megjelölése röviden jelzi azt, hogy a gumiabroncsot milyen körülmények 
között lehet új termékké formálni – egyszerű, otthoni körülmények között, némi szakmai tudással 
megtámogatva, vagy ipari körülmények között.  
 
A ‘készségek nehezéségi foka’ megjelölés azt jelzi, hogy milyen bonyolult folyamat az adott gumi-hulladék 
új termékké való változtatásának folyamata.  
 
Metodológia a 10-13 éves korosztály számára  
 
Ezen foglalkozás során a diákok feladata az, hogy a tanár által kivetített új termékekre vonatkozó 
kérdéseket a legjobb tudásuk szerint megválaszolják. A feladatot javasolt kisebb csoportokban, max. 4-5 fős 
asztaloknál megvalósítani. A feladatok összetettsége igényli, hogy a diákok legalább 10 évesek legyenek, 
annak érdekében, hogy megértsék és beépülhessen a játékkal tervezett tudás átadása, de természetesen a 
tartalom a minta alapján bővíthető az oktatási igények alapján. 
 
A foglalkozás maximális időtartama 45’, az összes oktatási résszel együtt.  

Formátum: granulátum  
Újrahasznosítás: Ipari (technológia támogatás 
szükséges) 
Készségek nehézségi foka: III. szint  
 
 
 

Új Termék 12 
Merevlemez hűtőrács 
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‘Új Termék’ Kép Kártya 

A foglalkozás célja, hogy megismertesse a diákokkal a gumi, mint másodlagos alapanyag 
újrahasznosításának végtelen számú lehetőségét, és ezáltal magabiztossá tenni a diákokat innovatív 
ötleteik kivitelezésében.  
 
A foglalkozás menete a következő:  
A foglalkozás elején a Tanár tart egy rövid ismertetőt a Körforgásos Gazdaság és a gumiabroncsok, mint 
hulladék összefüggéseiről. Ezzel elősegítjük a gondolkodásukat a gumi-hulladékkal való téma-
együttműködésre. Ezt követően a diákok egy interaktív játékba lesznek bevonva, ahol a Tanár segítségével 
meghatározott kérdésekre a diákoknak maguknak kell megtalálniuk a megfelelő válaszokat, ezáltal 
bővíthetik tudásukat a ‘Gumiabroncs-Hulladékok Világáról’. Szükség esetén akár a játék közben, vagy végén 
beiktatható további beszélgetés az érintett témáról, annak érdekében, hogy annak tartalmát 
maradéktalanul megértsék és ezáltal magukévá tegyék. A jó válaszok plusz pontokat érnek, és az 
eredmények összesítésénél a nyertesek kisebb, újrahasznosított ajándékokat is elnyerhetnek.  
 
A foglalkozás megvalósítása (javasolt felépítés):  

1. A Tanár egy rövid bevezetőt tart a Körforgásos Gazdaságról (háttér tartalom ezen dokumentum 
elején található) – 5’ 

2. A diákok kialakítják a csapataikat, elnevezik azokat és a Tanár kiosztja a szükséges, kitöltendő 
formanyomtatványokat – 2’ 

3. Elkezdődik a játék a Tanár vezetésével – ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ -30’ 
a. a Tanár kivetít egy-egy ‘új terméket’ kb. 45 sec., és utána felteszi egymás után a papíron is 

megtalálható kérdéseket, a diákoknak pedig ki kell találniuk és be kell írniuk a papírra a 
megfelelő válaszokat – 5új termék felvetése javasolt, az 5 kérdésnél egy-egy kérdésre 1’ 
javasolt adni  

4. Amikor az új termékek végére értek a Tanár a diákokkal együtt ismét végigmegy a kérdéseken és az 
adott új termékekre vonatkoztatva megválaszolja azokat, hogy a diákok is megértsék és átlássák a 
szükséges összefüggéseket. A jó válaszok plusz pontokat érnek.  

5. A legtöbb pontot összegyűjtött csapat lesz a győztes, akiket kisebb (újrahasznosított) ajándékokkal 
jutalmazhatunk.  

‘Új Termék’ Kép Kártya 
Ezeket a Kép Kártyákat* mutathatja fel a Tanár a diákoknak az 
‘új termékekről’, amit memórzálhatnak a megadott 45 sec alatt 
és amely alapján a csoportoknak meg kell válaszolniuk a feltett 
kérdéseket.  
 
*Minden új termék vonatkozásában elkészítettünk egy kész Kép Kártyát a 
későbbi felhasználásra, és amelyeket az I. Mellékletben találhatnak meg.   
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Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás II.  
Metodológia a 13-19 éves diákok számára  
A foglalkozás ezen részét csak az idősebb korosztály számára ajánljuk.  
 
A foglalkozás elejének lebonyolítása egy-az-egyben megegyezik az eddig leírtakkal (kisebb korosztály 
számára előkészített játék) vagyis a ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ lebonyolításával.  
A diákok új termékek létrehozására való rálásátának fejlesztése mellett fontos a gumiabroncs, mint 
másodlagos nyersanyag újrahasznosításának folyamatával is megismertetni a diákokat a ‘A Gumiabroncs-
Hulladékok Világa’ keretein belül.  
 
Ennek a paradigm váltásnak a megvalósítására javasoljuk, hogy az iskolai óra keretein belül az idősebb 
korosztályhoz tartozó diákokkal játszanak el egy olyan további játékot, amely nemcsak azt mutatja be, hogy 
milyen gumi-hulladékból lehet egy-egy új terméket létrehozni, hanem a gumihulladék újrahasznosításának 
teljes folyamatával is megismerteti őket. A játék így a diákok kreatív készségeinek növelése mellett olyan 
tudással is gazdagítja a diákokat, amely teljes rálátást biztosít a gumi-hulladékok szerepére a Körforgásos 
Gazdaságban, ezáltal növelve a környezettudatos gondolkodásukat is.  
 
‘Gumi Újrahasznosítási Puzzle’ Játék  
 
A Tanár kioszt a diákok számára egy színes újrahasznosítási folyamat ábrát, amelyen azonban csak egy-egy 
fontosabb pont van kitöltve, a többi üres. A diákok feladata az, hogy a ‘szöveg-puzzle’ (kinyomtatott 
szövegkártyák) részeket a folyamatábrán a megfelelő helyre helyezzék el. A ‘szöveg-puzzle’ kártyákat az 
üres folyamat ábra rajzával együtt kapják meg a diákok, de annak megoldását a csapatoknak együtt, az 
előre megadott időkereten belül kell teljesíteniük. Az idő lejártát követően a Tanár átbeszéli a teljes 
folyamatot a gyerekekkel, hogy egyrészt áttekntsék, hogy ki tette jó helyre a kártyákat, másrészt, hogy a 
hiányzó tudást, kérdéseket maradéktalanul megválaszolják és ezáltal a teljes folyamat érthetővé és 
átláthatóvá váljon.  
 
A folyamatábra egy kitöltetlen és egy kitöltött változata megtalálható a II. sz. Mellékletben, de amennyiben 
a Tanár a csoportoknek különböző módon üresen hagyott folyamatábrát szeretne kiosztani, akkor arra is 
van lehetőség igény szerint.  
 
A foglalkozás menete a következő:  
 

1. A Tanár lejátsza a ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ játékot, ugyanolyan módon, ahogyan az a 
Hulladékból-Termék Játékfoglalkozás I. részében leírásra került (fiatalabb korosztály számára). Itt 
egyedül az szükséges idő változhat, hiszen az említett játék az idősebbek számára gyorsabban 
megoldható lesz, így a játék időbeosztása a következő módon módosulhat:  
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2.  
a. Bevezetés – 5’ 
b. Csapatokra bomlás, anyagok kiosztása – 2’ 
c. ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ Játék – +1 kérdéssel ellátott formanyomtatványokkal - 10-15’ 
d. A tartalom átbeszélése, kérdések, eredmények összesítése – 10’ 

A foglalkozás befejező részét a következő módon javasolt lebonyolítani:  

• A Tanár kiosztja az kitöltetlen folyamatábrákat a csapatoknak és elmondja a játékszabályokat  
• A diákoknak 10-15’ lesz a folyamatábrában a ‘szöveg-puzzle’ részek megfelelő elhelyezésére  
• Az idő lejártát követően a Tanár átveszi a teljes folyamatot a diákokkal, beazonosítják, hogy ki 

hogyan helyezte el a ‘szöveg-puzzle’ darabokat és összesítik az eredményeket  
• A jó válaszok plusz pontot érnek, és a legtöbb pontot elért csapat lesz a nyertes, akiket kisebb 

(újrahasznosított) ajándékokkal lehet jutalmazni  
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1.4 1. sz. MELLÉKLET – ‘Új Termék’ Kép Kártyák  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya ‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya 
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‘Új Termék’ Kép Kártya ‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya ‘Új Termék’ Kép Kártya 

‘Új Termék’ Kép Kártya ‘Új Termék’ Kép Kártya 
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Formanyomtatvány a ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ Játékhoz – 10-13 év közötti diákok részére  
 
Milyen ‘új terméket’ 
láttál a képen? 

Milyen formátumú 
gumiből készültek ezek 
a termékek?  

(húzd alá a megfelelő 
váalszt)  

Mennyire bonyolult egy 
ilyen új terméket 
létrehozni?  

(add meg a megfelelő 
számot: 1 
könnyű/otthon, 2 
közepes-technikai 
tudás, 3 
nehéz/technológai 
támogatás  

Ezt a terméket otthon is 
el lehet készíteni   

(Adjál IGEN/NEM 
választ )  

Tudod, hogy mire való 
pontosan egy ez a 
termék?  

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre    
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bontott/teljes  

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

   

Total pontszám:      

Pontozási rendszer:  

Jó válasz - +1 pont  
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Formanyomtatvány a ‘Gumi Újrahasznosítási Kvíz’ Játékhoz – 13-19 év közötti diákoknak  
 
Milyen ‘új 
terméket’ láttál a 
képen? 

Milyen formátumú 
gumiből készültek ezek 
a termékek?  

(húzd alá a megfelelő 
váalszt)  

Mennyire bonyolult 
egy ilyen új terméket 
létrehozni?  

(add meg a megfelelő 
számot: 1 
könnyű/otthon, 2 
közepes-technikai 
tudás, 3 
nehéz/technológai 
támogatás  

Ezt a terméket 
otthon is el lehet 
készíteni   

(Adjál IGEN/NEM 
választ )  

Tudod, hogy 
mire való 
pontosan egy 
ez a termék?  

Mit gondolsz 
milyen más 
hulladékból 
lehetne ezt a 
terméket még 
elkészíteni?   

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre     
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bontott/teljes  

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

 Granulátum/Részekre 
bontott/teljes  

    

Total pontszám:        

Pontozási rendszer:  

Jó válasz: +1 pont  
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JEGYZETEK 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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JEGYZETEK 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

  



KÉZIKÖNYV Hulladékból-Termék Játékfoglalkozásokhoz TANÁROKNAK / Magyar  

   5 
 

JEGYZETEK 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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