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PAPÍR PORTYA 
 
 

„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági-, iskolai 
szemléletformálás Nyíregyházán” 

 
Támogató:  

 
 
 
 
 
 
 
 

A REGIORIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET által megvalósított program adaptálható témanap, vagy 
témahét modelljéhez tartozó … 

 
MODULOK KIDOLGOZÁSA 

 

 

Név: Tóth-Pliska Ágnes 

Kapcsolódó 
munkahely/munkakör:   

Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola - tanító 

 

Név: Lipcsei Klára 

Kapcsolódó 
munkahely/munkakör:  

Egyéni vállalkozó - gyógypedagósus, logopédus, mentálhigénés szakértő  

 
Név: Lipcsei Ágnes 

Kapcsolódó 
munkahely/munkakör: 

Regioris Közhasznú Egyesület – elnök 
Okl. táj- és kertépítész mérnök, urbanista, minőségirányítási szakmérnök, felnőttoktató 

 
MODULLEÍRÁS 

 
A modul címe:  PAPÍR PORTYA 

A modul rövid leírása A modul megvalósítása során a gyerekek megismerkednek a papír történetével, a 
szelektív hulladékgyűjtés papírra vonatkozó szabályaival (2 db előadás), az 
újrahasznosítás lehetőségeivel; újrahasznosított papírt készítenek (nem alkalmas 
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helyszín, vagy időjárás esetén személtető oktatáson, kiállításon vesznek részt) , színes 
merített papírt és újrapapír papírdobozokat kapnak, melyek iskolai, vagy otthoni 
felhasználásával apró használati-, vagy ajándéktárgyat készítenek.  
 

Célok/részcélok A papírral kapcsolatos eddigi ismeretek felelevenítése. 
A papírral kapcsolatos ismeretek bővítése. 
A Nulla Hulladék Program megismerése.  
Fontos, hogy először az anyagtakarékosságról, újrahasználatról legyen tapasztalatuk! 
Utána jöjjön a szelektív gyűjtés, újrahasznosítás. 
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek ismétlése, rendszerezése. 
A papírhulladék szelektálására vonatkozó ismeretek bővítése.  
A papír újrahasznosítás fontosságának elmélyítése, menetének megismertetése. 
Újrahasznosított papírból készülő használati tárgyak megismerése. 
Saját kezűleg gyártott újrapapír készítése közben a friss tudás elmélyítése.  
Az újrahasznosított papír felhasználása. 
A papír újrahasznosításával a környezet védelmének hangsúlyozása. 
Felismertetni a pazarló fogyasztói szokásokat, bemutatni a szelektív hulladékgyűjtés, 
és a hulladékfeldolgozás előnyeit. 
 

A modul feldolgozásra 
szánt időkeret 

5 x 45 perc több napra bontva 
 

Felhasználási terület Alsó tagozatos korosztály, kibővítve adaptálható felső tagozaton is. Tanórán és tanórán 
kívül is megvalósítható. Témanap is lehet, ha a foglalkozások egy napon vannak 
megtartva. 
Kapcsolódás más tantárgyakhoz: olvasás, környezetismeret, rajz, technika, 
matematika. 
 

Eszközrendszer Laptop, projektor, vetítővászon, tábla, szókártyák, feladatlapok, csoportasztalok, 
íróeszközök, papírlapok, nagyító, különböző fajtájú papírok, szita, víz, edények, 
turmixgép, törülköző, rongyok, újságpapír, olló, ragasztó, maradék papír, 
újrahasznosított papírból készült dolgok. 

Háttér Szakmai háttér:  
A papír története, fajtái, felhasználása. 
A papír újrahasznosításának menete. 
Papírtakarékosság módjai, lehetőségei (pl. újrahasználat). 
 
Pedagógiai háttér:  
Kooperatív módszerek ismerete. 
Konstruktív pedagógia jellemzői. 
 

Változatok Beépíthető a modul a szelektív hulladékgyűjtésről szóló projekt, vagy témahét 
részeként.  
Bővíthető egy hulladékfeldolgozó üzem látogatásával. 
Más jeles naphoz, világnaphoz, ünnepkörhöz kapcsolódóan (Föld napja, húsvét, 
farsang, iskolai papírgyűjtés stb.) is megtartható. 
Üdvözlőlapon kívül más ajándék-, dísztárgy (pl.: anyák napjára írott levél, szülinapi 
meghívó, stb.) is készíthető az újrahasznosított papírból. 
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Kiírható pályázat a legkevesebb papírhulladékot „termelő” osztályok témában, az 
újrahasználat bemutatására, az újrahasznosított papír felhasználásával kapcsolatban. 

Ajánlott feldolgozási mód I. A foglalkozás előzményei 
I. 1. A papír története - 45 perc 
 
II. A papír újrahasznosítása 
II. 1. Előzetes feladatok, egy héttel a modul megkezdése előtt 
II. 2. Előkészület – 45 perc 
 
III. Merítsük ki a papírhulladékot a szemétből! – 90 perc 
III. 1. Csoportalakítás -10 perc 
III. 2. A csoport papírjának bemutatása - 5 perc 
III. 3. Diavetítés a papír újrahasznosításáról - 20 perc 
III. 4. A papír-újrahasznosítás lépéseinek megbeszélése - 5 perc 
III. 5. Papír és papírpép vizsgálata - 5 perc 
III. 6. Papírmerítés - 45 perc 
 
IV. Merített papírból és újrapapírból tárgykészítés - 45 perc 
IV. 1. Ismétlés - 10 perc 
IV. 2. Puzzle - 5 perc 
IV. 3. A merített papír vizsgálata - 5 perc 
IV. 4. Üdvözlőlap készítése merített papírból - 20 perc 
IV. 5. Óra végi értékelés - 5 perc 

Értékelés Folyamatos. Mindenki értékeli a saját, csoportja és osztálytársa munkáját is. A 
pedagógus mindenkit értékel. 

Források Alsó tagozatos Technika tankönyvek. 
Az iskolában használt enciklopédiák, könyvek. 
Internet, Wikipédia 

Mellékletek 1. számú melléklet: A papír története (ppt), Újrahasznosítás (ppt) 
2. számú melléklet: Demonstráció – Tablókíállítás képek a házi merítésről 5 db A/1 
3. számú melléklet: Demonstráció – Szelektív gyűjtés képek 8 db A/4 
4. számú melléklet: Demonstráció – Papírmerítés leírása 4 db A/4 
5. számú melléklet: Kapcsolódó modulleírás 
6. számú melléklet: Kapcsolódó modulvázlat 

 


