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3. SZELLEMI TERMÉK 

M13: 

MŰANYAG KIHÍVÁS (Plastic challenge) 

a „Fenntartható fejlődési cél kihívások a városomban” sorozathoz 

 

Készült  

az Urban Science: 

Vonzó természettudomány, fenntartható városok kialakítása 

című projektben, 

 az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával 
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Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti olyan tartalom 

jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, illetve a Bizottság nem tehető felelőssé az 

abban szereplő információk bármilyen felhasználásáért.  

TANULÁSI-TANÍTÁSI MODUL (M13) 

MŰANYAG KIHÍVÁS 

A városi környezet laboratórium a tudományos és környezeti állampolgári kompetenciák 

fejlesztésére. 

A modul tevékenységei a tanulási ciklus 5E modellje szerint épülnek fel. 

 

Kapcsolódó fenntartható fejlődési célok (SDG-k): 

SDG9: Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, inkluzív és fenntartható iparosítás elősegítése és az 

innováció ösztönzése, SDG11: Befogadó, biztonságos, ellenállóképes és fenntartható városok és 

egyéb települések kialakítása, SDG12: Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása, 

SDG14: Az óceánok, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a 

fenntartható fejlődés érdekében, SDG15: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és 

fenntartható használatának elősegítése, fenntartható erdőgazdálkodás, sivatagosodás megfékezése, 

a talaj állapotromlásának megállítása és visszafordítása, a biológiai sokféleség eltűnésének 

megfékezése  

Érdeklődés

Elköteleződés

Érv-gyűjtésElméyülés

Értékelés
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Ez a modul akár külön, akár a Vissza a jövőbe: Éghajlatváltozás modul által bevezetett 

kerettörténeten belül használható. A játékosítás (gamifikáció) pontszáma olyan javaslat, amelyet a 

tanárok módosíthatnak az általuk ekőtérbe helyezett pedagógiai forgatókönyv szerint. 

Bevezetés 

Előállíthatunk-e kevesebb szennyező tárgyat és csomagolást a műanyag szennyezés csökkentése 

érdekében a bolygón? 

A műanyagszennyezés az egyik legsürgetőbb környezeti problémává vált, mivel a gyorsan növekvő 

kereslet és a műanyagtermékek gyártása együtt járt azzal, hogy képtelenek vagyunk kezelni ezeket a 

tárgyakat életciklusuk végén. A mérleg átbillen, és a helyzet az, hogy nem tudunk mit kezdeni az 

eldobott műanyag tárgyakkal, mert nagyon heterogén műanyagokból állnak, amelyeket gyakran nem 

lehet újrafeldolgozni, vagy drága és gazdaságtalan feldolgozásra lenne szükségük, végül pedig azért, 

mert alacsony minőségű második anyag keletkezik az újrafeldolgozási folyamat után, amelynek nincs 

referenciapiaca. A legkézenfekvőbb következmények a kezelésre váró tárolás, és gyakran a műanyag 

önmagában vagy töredékek formájában történő szétszóródása a bolygó teljes környezetében: 

műanyagokat találhatunk a tengerekben, óceánokban, a talajban, sőt a legtávolabbi és legtávolabbi 

területeken is, a vadonban, például erdőkben és gleccsereken. A műanyagszennyezés veszélyt jelent 

minden ökoszisztémára, különösen a tengeri biológiai sokféleség fennmaradása szempontjából: a 

teknősök, a tengeri madarak és a bálnák elpusztulnak, mert műanyagot cserélnek élelemre. 

Tanulási célok 

• A tanulók megismerik a műanyagszennyezés okait, és  

• stratégiát dolgoznak ki a műanyag használat hatásainak csökkentésére globálisan és helyi szinten, 

iskolákban, otthon és városi területeken. 

Tanulási eredmények 

A tanulók képesek 

• azonosítani a biológiailag lebomló és nem természetes, szintetikus anyagokat;  

• vizsgálni a műanyagokat a fizikai-kémiai, mechanikai és technológiai jellemzők 

azonosításával;  

• megérteni a polimerizációs folyamatokat; 

• információkat és adatokat gyűjteni, értelmezni és megvitatni; 

• megfigyelni a valóságot: mit veszünk, hogyan öltözködünk, mi válik hulladékká és hogyan 

kezeljük a műanyagot 

• megérteni a műanyaghulladék kezelésének helyi és globális dimenzióit;  
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• kiszámítani a sűrűségeket, koncentrációkat; térfogatokat;  

• dolgozni homogén és heterogén keverékekkel;  

• sztereoikroszkópot használni, kiszámítva a nagyítást, a felbontást, a méretarányokat és 

méreteket;  

• csoportban dolgozni; 

• javaslatot tenni a változtatásra. 

A tevékenységek időkerete 

135 perc (3 x 45 perc) + tanulói csoportos vizsgálódás 

A tevékenységek leírása 

(az 5E modell szerint) 

Érdeklődés 

Az első szakaszban a tanulók bizonyítékokat gyűjtenek a szétszórt műanyagról és információkat a 

témáról. 

A tanár arra kéri a tanulókat, hogy vezessenek naplót, ahol ötleteket gyűjthetnek a probléma azon 

szempontjairól, amelyeket úgy éreznek, hogy azok a legfontosabbak, azokat a szempontokat, 

amelyeket tisztázni vagy elmélyíteni szeretnének, valamint az adatokat és tényeket, amelyeket 

menet közben gyűjteni fognak. 

1. Mindenki beszél róla. 

A tanár javasol néhány olvasmányt a műanyaghulladék-kezelésről. A tanulók első ötleteinek és 

reflexióinak összegyűjtése után javasoljon önálló kutatást más cikkekhez, figyeljék a sajtót, és 

keressenek híreket és adatokat erről a témáról az újságokban és a közösségi médiában. A tanulók 

fokozatosan készítik a műanyag kihívássarkot, egy helyet az osztály falán vagy az iskola 

előcsarnokában, ahol minden összegyűjtött információ megjelenik, és ahol kiemelik a fontos 

szavakat, adatokat és információkat. Alkalmazható csodafal is: 

https://urbanscience.blog/2020/08/25/csodafal-technika/  

Elköteleződés 

2. Műanyag körülöttünk. 

Kérjjük meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak: 

- a mindennap használt tárgyak anyagairól, figyelembe véve naplójukban a nap folyamán elfogott 

különféle műanyagok típusait. 

https://urbanscience.blog/2020/08/25/csodafal-technika/
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- szétszórt műanyag hulladékról. Az érdekesebbnek talált hulladékokról a tanulóknak rövid jellemzést 

kell írniuk egy fényképpel, a lelet helyével és dátumával, egy rövid leírással és egy hipotézissel arról, 

hogy az objektumot miért nem kezelik megfelelően. 

- a műanyagok lehetséges időbeli átalakulásáról. Az osztályban a tanulók összeállítják az átalakulás 

teszteléséhez szükséges anyagok és tárgyak listáját, beleértve a papírhulladékot, az állati és növényi 

maradványokat, a fémeket és az üveget. Minden tanuló kiválaszt egy műanyag tárgyat és egy 

kezelőszervet, amelyen legalább két hónapig figyelemmel kíséri a kültéri környezetben zajló 

átalakulásokat, fényképet készítve a megállapításokról, és leírva a hajónaplóba rögzítendő szín-, 

méret- és alakváltozásokat. 

Csodafal készítése (lásd: https://urbanscience.blog/2020/08/25/csodafal-technika/) 

Érv-gyűjtés 

3. A kihívás dimenziói 

A tanár olyan bemutatót szervez, ahol minden tanuló tájéjkoztathatja osztálytársait az 1. részben 

egyedileg felfedezettekről, majd felkéri az új információk hozzáadását a „Műanyagai kihívás sarokba”. 

A tanulók készen állnak arra, hogy azonosítsák a tényeken alapuló csoportos vita játék fejlesztéséhez 

szükséges információkat. Ötletgyűjtés keretében felkérik a tanulókat, hogy egy-egy összefoglaló 

címmel azonosítsák a műanyagszennyezés problémájával kapcsolatban felmerült összes szempontot, 

például: „Műanyag szigetek az óceánokban”, „Műanyag hulladékok előállítása Magyarországon”. 

Ennek a tevékenységnek a végén elkészül a tartalomjegyzék és az információs kártyák. A tanár 

elosztja ezeket a tanulók között, hogy mindenkinek legyen néhány feldolgozható kártyája. Minden 

kártya tartalmazhat grafikont, diagramot, rajzot vagy legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget. 

Miután az összes kártya elkészült, a tanár által kezelt nézőpontokkal és problémakártyákkal meg 

lehet kezdeni a vitát, a PlayDecide módszerrel. Bővebben: https://playdecide.eu/  (Változathoz 

ötletek: https://urbanscience.blog/2020/08/25/7-egyszeru-otlet-kartonlapok-az-osztalyban/ ) 

Így a tanulók maguk fejlesztetik ki a játék anyagainak egy részét, kidolgozzák és bemutatják saját 

cselekvési stratégiájukat. Ezután a céltábla technikájával a tanulók meghatározzák a prioritási 

felbontásokat: a cél középpontja egyenértékű egy "nagyon fontos" művelettel, a külső gyűrű 

"egyáltalán nem fontos". A céltáblát, minden elhelyezett akcióval, a Műanyag Kihívás sarkára 

akasztjuk. 

Elmélyülés 

4. A műanyag szakértői 

A tanulók scoportmunkában kísérleteket végeznek a műanyag felhasználásával kapcsolatos tudásuk 

elmélyítésére. A kísérleteket két egymást követő ciklusban hajtják végre. Az első körben a tanulók 

saját eljárásokat dolgoznak ki, következtetéseket vonnak le, és meghatározzák az új szükséges 

anyagokat és eszközöket. A második kör maga a végleges kísérlet, amelyből levezethetők az 

https://playdecide.eu/
https://urbanscience.blog/2020/08/25/7-egyszeru-otlet-kartonlapok-az-osztalyban/
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eredmények. Ez a fajta megközelítés lehetővé teszi a különböző készségek és kompetenciák 

fejlesztését 

- egy kísérleti folyamat önállóan fejlesztése, 

- az eljárásokra való reflektálásnak a képessége, 

- az önértékelés és az elméleti szempontok elmélyítésének és vizsgálatának lehetősége, 

amelyek nem ismertek, mert valós problémahelyzetben történnek, 

- a kísérleti eljárás hibáinak megfigyelése és a megoldási stratégiák azonosítása, a készségek és 

ismeretek alkalmazása. 

Az alábbiakban inspiráló példákat mutatunk: 

a) Tulajdonságok és jellemzők. A tanulók megterveznek és elvégeznek néhány vizsgálatot a 

műanyagok egyes jellemzőinek azonosítására. Ebből a célból kutatnak, azonosítanak és mintákat 

készítenek csomagolásokból, palackokból, filmekből és tárgyakból: polisztirolban (PS), polietilénben 

(PE), polietilén-tereftalátban (PET), nagy sűrűségű polietilénben (HDPE), polivinil-kloridban (PVC), 

polipropilén (PP). Minden anyag esetében a tanulók a következőket vizsgálják: 

- ellenáll-e a forró hőmérsékletnek azáltal, hogy az anyagokat egy hajszárító forró 

levegősugarával kezeli. 

- hidegállóság, fagyasztóban tárolt mintákkal 

- hideg és meleg ellenállás, az ezt követő kezelések forró levegővel és fagyasztóval. 

- csiszolópapírral, reszelővel, késsel készült mechanikai ellenállás. 

- a nyomásra való rugalmasság 

- felhajtóerő friss vízzel, desztillált vízzel, víz és só oldatával, valamint a víz és az olaj, valamint 

a víz és a mosószer heterogén keverékeivel a valóságban természetesen előforduló 

különböző helyzetek utánzására. 

A tanulók megfigyelik a kezelt anyagok mintáit nagyítóval és sztereomikroszkóppal, hogy ellenőrizzék 

a bekövetkezett változások jellegét. Minden anyag vizsgálatáról jegyzőkönyvet készítenek. 

b) Biopolimerek. A tanulók különféle polimereket készítenek közönséges növényi keményítőkből 

(burgonya, kukorica, tápióka), és rugalmassági, tapadási, biológiai lebonthatósági tesztek segítségével 

vizsgálják meg a természetes adalékanyagok, például glicerin, cukor, só, olaj, ecet mechanikai 

tulajdonságaira gyakorolt hatásait. A tanulók ezután elkészítik az új anyagok bemutató adatlapját, 

amely leírja erősségeiket és gyengeségeiket, olyan elemeket, amelyeken javítani kell a műanyag 

szintetikus polimerek technológiai és kémiai-fizikai jellemzőinek fejlesztéséhez. 

c) Műanyag a folyóban. A tanulók kirándulást tesznek, hogy üledékből és vízmintákat vegyenek egy 

helyi folyóból (vagy csatornából vagy medencéből), hogy megnézzék a műanyagok jelenlétét. Az 

üledéket először vízzel mossák, a durvább elemeket kézzel elválasztják, a legfinomabb üledéket 

granulometriával és szűrőkkel választják el. Ezután a vízmintát szitákkal és szűrőpapírral szűrik, majd 

egy kávészűrőn átengedik. A különálló elemeket nagyítóval és sztereomikroszkóppal vizsgálják meg. 
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d) Műanyag talaj- vagy homokmintában. A tanulók meghatározzák azokat a helyeket, ahol homokból 

és talajból lehet mintát venni, és meg lehet keresni a műanyag és a mikroműanyagok jelenlétét. 

Először a látható anyagokat szétválasztják egy nagyító és egy csipesz segítségével. A maradék anyagot 

hipo-, hiper- és izotóniás oldatokkal kezelik a tengervíz nátrium-klorid-koncentrációjának 

figyelembevételével, hogy a nem látható anyagokat sűrűségesen elválasszák. Az úszási területet 

nagyítóval nagyítják, és az úszó töredékeket pipettával távolítják el. Az üledékeket sztereoszkópos 

mikroszkóp segítségével is megvizsgálják. 

e) Ruhákból származó mikroműanyag és műanyag hulladék A tanulók felolvassák ruhájuk címkéit és 

elemzik összetételüket. Az élelmiszerek és kozmetikumok tekintetében a címke csökkenő sorrendben 

sorolja fel a ruha különböző fonalait. A kutatás olyan műanyag fonalakra összpontosít, amelyek 

műanyag szálakból állnak: akril vagy akrilnitril, aramid (Kevlar), PVC vagy klorovinil vagy polivinil-

klorid, modakril, neoprén, poliamid vagy nejlon, poliészter, polietilén, poliészter, polipropilén, 

politetrafluor-etilén ( Gore-tex), poliuretán (elasztám). Ezután kiválasztanak néhány elemet, 

amelyeken ellenállást és stressztesztet végeznek, például vágásokat, dörzsölést, gyűrődést és 

nyújtást, és a mintákat nagyítóval és sztereoszkóppal figyelik. Összehasonlítják az eredményeket az 

anyagmintákkal, valamint a mosógép és a szárítók maradékának mintáival. Néhány kiválasztott szálat 

ezután méret és felhajtóerő szempontjából jellemeznek az édes és sós vízben. 

f) Műanyag a kozmetikumokban. A tanulók ellátogatnak egy helyi szupermarketbe, hogy kutatást 

végezzenek a kozmetikumokról, vagy az iskolába hoznak kozmetikumokat, amelyek már otthon 

vannak. Feladatuk a polietilén (PE), a polimetil-metakrilát (PMMA), a nejlon, a polietilén-tereftalát 

(PET) és a polipropilén (PP) jelenlétét felsoroló címkék elemzése. A tanulók értékelik a műanyag elem 

helyét az összetevők listájában, hogy megértsék annak relatív mennyiségét is (az összetevőket a 

címkén a mennyiségek csökkenő sorrendje szerint mutatják be). A tanulók 5 tesztelendő 

kozmetikumot azonosítanak, 4-et valamilyen műanyag alapanyaggal, egyet pedig kontrollmintaként. 

Ugyanolyan mennyiségű kozmetikai mintát vesznek figyelembe, és egy vagy több mosást folytatnak 

teaháló szűrőkkel, végül külön-külön megfigyelik az oldószereket és az oldott anyagokat: 

- Az oldószerben a tanulók só és detergens hozzáadásával keresik meg és különítik el a 

mikroműanyag sűrűségét. 

- az oldott anyagot sztereomikroszkóp alatt vizsgálják, és az összegyűjtött műanyag térfogatot 

megmérik a műanyag felhasználása utána környezetben szennyezőként eloszló mennyiség 

megállapításához. 

Értékelés 

A tanulókat kicsebb csoportokban dolgoznak, így mindegyikben kiegyensúlyozott és változatos 

ismeretek és tapasztalatok találhatók. A tanár felkéri a céltáblán megjelenő prioritások sorrendjének 

áttekintését, és kéri, hogy minden cselekvéshez adjanak hozzá szereplőket, akiknek cselekedniük 

kellene. Van valami, amin változtatni szeretnének? Van valami új cselekvési lehetőség, amelyet 

szerintük hozzá kell adni? Vagy éppen ellenkezőleg, úgy gondoljuk, hogy egyes cselekedetek 
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lényegtelennek tűnnek, és azokat el kell hagyni a prioritások közül? Az ilyen cselekvések közvetlenül 

érintik-e a tanulókat és az iskolát? Mely tevékenységeket fognak a tanulók azonnal elfogadni? 

A tanulók grafikus bemutatót dolgoznak ki az általuk elhatározott általános állásfoglalásokkal és 

cselekvési lehetőségekkel, és a tanár segítségével találkozókat lehet szervezni: 

− - más tanárokkal, hogy segítséget kérjenek más osztályokban történő terjesztéshez 

− - szüleikkel vagy a város polgáraival, hogy megosszák tapasztalataikat és intézkedéseket 

kérjenek 

− - más osztályokba járó társaikkal, akik áttekintik a javasolatokat, és maguk is részt vesznek a 

kihívás kezelésében. 

 


