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Az alábbi játékok szórakoztatóbbá, interaktívabbá tehetik napjainkat, a kényszerből otthon 

eltöltött órákat. A gyermekek ismereteinek elmélyítése mellett a gondolkodási műveleteik, 

beszéd- és kifejezőkészségük fejlődését és a csoportos együttműködésüket is segíthetik. 

Jó szórakozást kívánunk - nemcsak a gyerekeknek, de az egész családnak! 
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Használd újra a csomagolást! 
 
Fejlesztési lehetőség: Tudatosuljon a gyermekekben, hogy minden egyes újrahasznált 

csomagolás megelőzött hulladékkezelést jelent. 

Eszközök: fantáziánk és a háztartásban keletkező felesleges holmik (hulladékok) szerint: 

cipős dobozok, flakonok, üvegek, papírok, teafilteres dobozok, stb. 

A játék leírása: 

Mire lehetne még használni? Ötletek gyűjtése, bemutatása, megvalósítása. 

 

 

Válogass! 
 
Fejlesztési lehetőség: A gyermekek ismerkedjenek meg a háztartásban keletkező hulladékok 

kezelési módjaival. 

Eszközök: hulladékokat ábrázoló képek, vagy a gyerekek által biztonsággal használható 

otthoni (tisztított!) hulladékok 

A játék leírása: 

Különböző feladatokat adhatunk a gyerekek életkori sajátosságainak és előzetes ismereteinek 

figyelembevételével: 

- gyűjtsenek olyan hulladékot ábrázoló képeket vagy hulladékokat, amelyek szelektíven 

gyűjthetők/nem gyűjhetők 

- gyűjtsenek olyan hulladékot ábrázoló képeket vagy hulladékokat, amelyek 

hasznosíthatók/nem hasznosíthatók 

- gyűjtsenek olyan hulladékot ábrázoló képeket vagy hulladékokat, amelyek 

komposztálhatók 

- gyűjtsenek olyan hulladékot ábrázoló képeket vagy hulladékokat, amelyek csak 

termikusan (égetéssel) hasznosíthatók 

 

 

Memóriajáték - Szólánc 
 
Fejlesztési lehetőség: a gyermekek ismereteinek rendszerezése játékosan 

Eszközök: a memóriánk :) 

A játék leírása: 

Az ismert szóismétlő játék újragondolása: “Ismételd el az elhangzott szót, majd a feladatnak 

megfelelő szóval folytasd!” 

A témák lehetnek: pl. műanyaghulladékok, papírhulladékok, komposztálható anyagok, stb. 

 

 

Három kívánság 
 
Fejlesztési lehetőség: A gyerekek fogalmazzanak meg ok-okozati összefüggéseket, 

(kifejezőkészségük fejlesztése), akár irányított beszélgetéssel is. 

Eszközök: - 

A játék leírása: 

“Ha megjelenne itt egy jótündér, aki teljesíthetné három kívánságodat, mit kérnél tőle annak 
érdekében, hogy kellemesebb környezetben élhess a családoddal? Miért?“  
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Én elmentem a vásárba… 
 

Fejlesztési lehetőség: gyermekek ismereteinek felidézése, rendszerezése 

Eszközök: - 

A játék leírása: 

Az ismert dalocska eljátszása “prózában”:  

• vásárolj olyan dolgokat, amelyek környezetbarát anyagból készültek 

• vásárolj olyan dolgokat, amelyek komposztálhatók 

• vásárolj olyan dolgokat, amelyek újra felhasználhatók, stb. 

 

Minden hulladékot a helyére! 
 
Fejlesztési lehetőség: a gyermekek gondolkodási műveleteinek fejlesztése, ismereteik 

rendszerezése 

Eszközök:  

• bármilyen tárolóeszköz, azzal a jelzéssel, hogy milyen anyag gyűjthető benne, pl. cipős 

dobozok a gyűjtőedények színeivel jelölve: kék - papír, sárga - műanyag+fém, zöld - 

színesüveg, fehér - fehérüveg, stb. 

• hulladékokat ábrázoló képek, vagy a gyermekek számára biztonságosan használható 

otthoni (tisztított!) hulladékok 

A játék leírása: 

A gyűjtőedényeket helyezzük el a lakás különböző pontjain. “Találd meg a helyét a 

hulladékoknak!” 

 

Terepszemle más szemmel 
 
Fejlesztési lehetőség: a gyermekek ismereteinek felidézése, rendszerezése, önálló 

véleményalkotás képességének fejlesztése 

Eszközök: képek piszkos lakótelepről, szeméttel megcsúfított mezőről, erdőről, 

szeméttelepről, szemétszigetről, hulladékos közterületről, parkról, játszótérről, stb.  

A játék leírása: “Mit gondolsz, hogyan érezheti magát itt egy fa, virág, sün, méhecske, stb.?” 

 

 
Memória és tárgyfelismerés  
 
Fejlesztési lehetőség: a gyermekek emlékezetének fejlesztése, ismereteinek rendszerezése 

Eszközök: biztonsággal használható, tisztított hulladékok, pl. teásdoboz, flakonok, 

konzervdoboz, papírszalvéta, újságpapír, italoskarton-doboz, stb., és egyéb tárgyak: kendő, 

doboz 

A játék leírása: Letakarunk vagy dobozban elrejtünk hulladékokat. A gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő számosságút veszünk elő, a játékosok megadott ideig 

memorizálhatják a látott dolgokat, majd újból elrejtjük őket. 

“Miket láttatok? Soroljátok fel!” 

“Melyek voltak a szelektíven gyűjthető hulladékok közülük?” 

“Mi az, ami már semmire sem jó és a háztartási szemetesbe kell kerülnie?” stb. 

 

 


