
“Otthon vagyunk a környezettudatos nevelésben
és a szelektív hulladékgyűjtésben!”

-Oko udatosan-

foglalkoztató füzet
általános iskolások részére

SANT füzet III.

Készült az NA-2-2009-004 sorszámú pályázat keretében



Csomagolási hulladékok
szelektív gyűjtése

otthonunkban

SANT foglalkoztató füzet
általános iskolások

részére

SANT foglalkoztató füzet általános iskolások részére
Kiadó:

SANT Környzetevédelmi Egyesület
5052 Újszász, Wesselényi út 12.

Kapcsolattartó:
Baláti Zoltán

Tel.: 06-70/3943-151
Szerzők:

Baláti Zoltán, Dósáné Tóth Erzsébet, Kállai Erika
www.sant.hu

Támogatók:
Készült az NA-2-2009-004 sorszámú pályázat keretében



Nem, ez tévhit! Magyarországon kétféle szelektív hulladékgyűjtő
kocsi létezik. Egyes városokban a jól ismert, hagyományos kukás
kocsikhoz hasonló járművek ürítik a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek edényeit. Ilyenkor a kocsik csak egyféle anyagtípust
gyűjtenek össze, majd másnap egy másik hulladékot. Például
hétfőn a papírt, kedden a műanyagot, szerdán pedig az üveget
stb.

A szelektív hulladékgyűjtő kocsik másik típusa a rekeszes
gyűjtőautó. Ez a kocsi a gyűjtőszigetek minden egyes edényét
kiüríti, de tartalmukat a kocsi rakfelületének egy meghatározott
rekeszébe helyezi. Mivel ez felülről történik, a járókelők számára
nem látható, a gyűjtőedények tartalma mégsem keveredik.

Igaz-e, hogy a szemeteskocsi összeönti
a szelektíven gyűjtött hulladékot?
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1. Ilyen színű tárolóba gyűjtjűk a műanyag hulladékot.
2. Elsődleges anyag, amit a földből bányászattal nyerünk
3. Az a cslekvés, amikor  valamiket egy helyre összehordunk
4. Másodlagos felhasználás
5. Nagy méretű tárolóedény
6. Így lehet tömöríteni a PET palackokat és az alu dobozokat
7. Feleslegessé vált, eldobásra szánt anyag
8. Taposás, tömörítés
9. A bolygónk,a jövőnk számára nagyon fontos
10. Válogatás idegen szóval
11. A bolygó, ahol élünk
12. Szintelen üveg gyűjtőkonténerének színe
13. Hulladék tároló edény
14. A szerves hulladék “érlelési” eljárása
15. Bauxitból előállított, fehér, porszerű aluminium
16. Melyik az az elem amelyik a Föld 83%-át borítja
17. Ilyen színű edénybe gyűjtjük az aluminium hulladékot
18. Az italdoboz anyaga is lehet

Környezetvédelmi szórejtvény



Környezetvédelmi Totó 1.

I.

1. Nem fontos, mert semmi előnyünk nem származik belőle.
2. Mert újra lehet hasznosítani és mindegyik kezelésére

más előírás vonatkozik, csökken a hulladéklerakók
terhelése.

X. Fontos, mert ezáltal az űrkutatás gyorsabban fejlődik.

II.

1. Hulladéklerakóba
2. Szemétégetőbe
X. Újrahasznosító üzembe

III.

1. A nyugdíjasoké
2. Mindannyiunké
X. A minisztériumé

IV.

1. Ezüstös szürke
2. Zöldes barna
X. Színtelen

Miért fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot?

A szelektíven gyűjtött hulladék útja során hova kerül
legutoljára?

Kinek a feladata a hulladékok megfelelő kezelése?

Milyen színű az alumínium?
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