DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI
ÉRTÉKEK - SZENNYEZÉS

7-11 éveseknek

10 fős csoport

KÉPES VAGYOK
VÁLTOZTATNI

45 perc

Tisztelet, párbeszéd és aktív állampolgárság:
• A különböző típusú szennyezések felismerése
• A szennyezés visszaszorítása érdekében megtett reális lépések azonosítása
• Finom motoros készségek fejlesztése saját virágcserép létrehozásakor

A szükséges anyagok listája:
• Szöveggel és képekkel illusztrált kártyák: tiszta víz, szennyezett víz, tiszta föld - szennyezett
talaj, tiszta levegő - szennyezett levegő és szövegkártyák: légszennyezés, talajszennyezés,
vízszennyezés, zajszennyezés, radioaktív szennyezés
• 10 kiosztandó lap innen letölthető képekkel: https://www.colourbox.com/vector/you-can-helpthe-earth-ecology-infographics-vector-31407212
• 10 műanyag palack
• Olló, ragasztó, színek, ecsetek, permanens markerek
• Mágneses lap vagy bármilyen tábla
• Két papírlap minden csoporthoz
• Virágföld

1. A facilitátornak előzetesen létre kell hoznia a különböző típusú szennyezéseket ábrázoló
kártyacsomagot
2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, aki bemutatja a memória játékot:
meg kell találniuk a kártya ellentétes párját (szennyezett levegő-tiszta levegő) vagy az azonos
kártyákat (légszennyezés-légszennyezés). A koordinátor az összes kártyát a földre helyezi, a
gyerekek elkezdik a memóriajátékot. Amikor találnak egy megfelelő párt, a kártyákat a mágneses
lapra helyezik.
3. A játék befejezése után a gyerekek megnézik a kártyákat és azonosítják a főbb szennyezési
típusokat.
4. A facilitátor ötletgyűjtést kezdeményez, és arra kéri a gyerekeket, hogy mondják el, mit tehetnek
a szennyezés csökkentése érdekében: üvegpalackokat, környezetbarát termékeket vásárolnak,
sétálhatnak vagy kerékpározhatnak, lekapcsolhatják a lámpákat, számítógépeket, TV-ket, ha
nem használják azokat.
A gyerekeket két csoportra osztják, rajzolniuk kell egy házat, és össze kell írniuk a konkrét
teendőket: a lámpák lekapcsolása, a számítógépek kikapcsolása, a házon kívül kerékpárt
rajzolhatnak, főleg azokat a tevékenységeket vegyék sorra, amelyeket ők maguk is elvégezhetnek.
A feladat végeztével a csoportokat felkérhetjük, hogy mutassák be a házukat és a tervezett
tevékenységeiket azért, hogy csökkenthessük a szennyezést. A csoportok összehasonlíthatják
az eredményeiket.
5. Ezt követően a facilitátor kiosztja a Földet megmentő valós lépéseket bemutató képeket. A
gyerekek azokat az akciókat jelölik meg, amelyekre képesek. https://www.colourbox.com/vector/
you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212
6. Ezt követi egy rövid bemutatás a Cateura hulladéklerakójáról, https://www.youtube.com/
watch?v=UJrSUHK9Luw, leállítva a videót 0,16 másodperccel. A gyerekeket ösztönözzük arra,
hogy azonosítsák a különböző hulladékot, hogy mit látnak, milyen lenne egy ilyen faluban élniük.
Ezt követően nézzék végig az egész videót.
7. A facilitátor elmagyarázza nekik az úgynevezett 3R-t (Reduce, Reuse, Recycle - Csökkentsd,
Használd újra, Hasznosítsd újra) és kiemeli a videó legfontosabb üzenetét: a világ szemetet
küld nekik, mi neki zenét küldünk cserébe. Ezt követően a facilitátor újra lejátsza a videót. A
gyermekek feladata az újrafelhasznált anyagok azonosítása: olaj, konzervdoboz, fa, villák, húrok
és így tovább.
8. A facilitátor bejelenti, hogy hasonló dolgot fognak tenni, az üres műanyag palackot virágcseréppé
fogják alakítani, ehhez hasonlóan https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earthecology-infographics-vector-31407212
9. Elvágják a palackokat, különböző színekre festik, személyre szabják őket a szemek, szájak és
fülek rajzolásával, majd megtöltik virágfölddel és virágokat ültetnek bele vagy vetőmagot.
10. A tevékenység az újrafelhasznált palackokból létrehozott új tárgyak kiállításával zárul.
Videó felirat:
A hulladéklerakóba épített nyomornegyed.
A nevem Ada Maribell Rios Bordados. 13 éves vagyok, és hegedűn játszom.
Nevem Juan Manuel Chavez, vagy ismertebben Bebi, 19 éves vagyok és csellón játszom. Ez a
cselló olajoskannából és fa hulladékból készült. A csapok egy régi szerszámból készültek, amelyet
a marhahús puhítására használtak, és ezt a másikat pedig gnocchi készítésére használták. Így
hangzik.
Egy olyan közösségben, mint a Cateura,nem igazán szokott hegedűje lenni senkinek, sőt, egy
hegedű többet ér itt, mint egy ház.
Ebben a halomban találtuk meg a hegedű héját, és akkor kezdtük újrahasznosított hangszereket
készíteni.

Az itt élő családok újrahasznosítják a szemetet, majd eladják. Soha nem képzeltem, hogy ilyen
eszközöket fogok készíteni, és nagyon boldog voltam, amikor láttam egy gyereket újrahasznosított
hegedűn játszani.
Amikor egy hegedű hangját hallgatom, a gyomromban pillangók repkednek. Ez egy olyan érzés,
amit nem tudok elmagyarázni.
Az újrahasznosított zenekar egy olyan zenekar, amely szemétből készült hangszerekkel lép fel.
Az életem értéktelen lenne zene nélkül. Az emberek talán rájönnek, hogy nem szabad hanyagul
kidobni a szemetet. Sem az embereket.

