
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 
 
 

A globális nevelés céljait segítő játékos tevékenységek 
 

Összeállította: Victor András 
 
 
Az alábbi játékok a globális nevelés különböző céljait segítik megvalósulni. Van köztük olyan, 
amely a Föld javaiból való egyenlőtlen hozzáférésről szól, van, amelyik a Világ mint hálózat 
bonyolultságáról, de a legtöbb a mássággal foglalkozik, s nem véletlenül, mert a világ 
igazságtalanságainak megoldása alapvetően azon múlik, hogy túl tudjuk-e tenni magunkat az 
előítéleteken, a sovinizmuson, a „mi: jók – ők: rosszak” szembeállításon. 
 
Forma: foglalkozások 
Korosztály: 10 éves kortól (diákoknak, felnőttképzés résztvevőinek) 
Technikai igény: ld. az adott foglalkozásnál (ha van) 
 
1. Kvíz a békéről és a lélekről 
 
(Válaszolás: 15 perc, megbeszélés: létszámfüggő. 5–15 fő) 
 
Találjuk meg az alábbi közmondásokból és bölcsességekből a hiányzó szavakat!  
 
1. A kételkedés a … kezdete. 
2. a) Ahol ... van, nincs ott sötétség.  

b) A … rózsát terem. 
c) Az ember száműzheti szívéből az ...-t, Isten soha. 
d) Ne ígérj semmit, ha tele vagy ..., ne válaszolj levelekre, ha tele vagy haraggal. 

3. Az ... jobb, mint a vagyon. 
4. Ismétlés a ... anyja. 
5. Ha azt akarod, hogy megbecsüljenek, akkor meg kell ... magadat 
6. Azzal, hogy megérinted a földet, ...-t teremtesz a természettel. 
7. Ha a kényelmes ... nem is teszi tisztességessé az embert, legalább megtartja a tisztesség útján. 
8. A kormányzás és az ... minden téren az élet törvénye, az anarchia és a verseny pedig a halálé.  
9. a) Ha mindenkit ugyanarra a formára öntenének, nem létezne .... 

b) Az ... beszéde egyszerű. 
c) ... mindörökké, ... mindörökké, ... mindörökké, mert az egység tesz minket erőssé.  
d) Ha az erőszak belép a házba, az ... a kéményen át menekül.  

10. Az ész ...-ja a szív szolgája.  
11. Figyeld a ... és a jókedvet leülni / megannyi vidám és nemtörődöm / addig meglehetősen 
elvarázsoltak és felnőttek / dőzsölés és ivászat.  
12. Attól még lehet ott ..., ahol nincs hatékonyság. 
13. Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán ...-es, az a szemnek láthatatlan. 
14. Egy pillanatnyi türelem megóvhat egy katasztrófától, egy pillanatnyi türelmetlenség 

tönkretehet egy egész ...-et.  
15. Hol a bölcsesség, amit a tudással elveszítettünk? Hol a tudás, amit elvesztettünk az .....-val?  
16. A ... könnyebben hajlik, mint az akarat.  
17. Ahova az értelem nem hatol be, oda eljut az ... 
18. Az ... figyelmeztet arra, hogy mit kell elkerülnünk, de a szív mondja meg, hogy mit kell 

cselekednünk. 
19. Templom a ... . 



20. Minden szív a másik szíve. Minden lélek a másik lelke. Minden arc a másik arca. Az ... 
illúzió.  

21. A ... átszellemült természet.  
 
Megbeszélés, elemzés szempontjai:  
● A kérdések nagy részében több jó megoldás is lehetséges. 
● A többitől eltérő válaszban is érdemes keresni rész-igazságokat. 
● Érzés jellegű véleményekkel nem lehet vitatkozni, mert kívül vannak a racionalitáson. 
 
Várt – de nem egyedül lehetséges – megoldások: 
(1. Bölcsesség; 2. a) Szeretet, b) Türelem c) Együttérzés, d) Öröm; 3. Egészség; 4. Tudás; 5. 
Tisztelet; 6. Harmónia; 7. Jólét; 8. Együttműködés; 9. a) Szépség, b) Igazság, c) Szolidaritás, d) 
Igazságosság; 10. Kultúra; 11. Társasági élet; 12. Gazdaság 13. Lényeg; 14. Élet; 15. Információ; 
16. Test; 17. Érzelmek; 18. Értelem; 19. Környezet; 20. Egyéniség; 21. Társadalom) 
 

* * * * * 
 
2. Olyan, mint én? 
 
(20 perc; 10-20 fő) 
 
Kérjük meg a résztvevőket, hogy töltsék ki az alábbi kérdőívet, majd próbáljanak olyan személyt 
találni, aki mind az öt kérdésre ugyanúgy válaszolt. Ha nem találnak ilyet, akkor keressenek 
olyat, akivel négy, három, vagy akár csak két jellemzőjük közös. 
 
1. ................... családban születtem 
2. Vallásom ..............  
3. „Allergiás” vagyok a ................ emberekre. 
4. Irtózom a következő állattól ..............  
5. Kedvenc zeném ..............  
 
Megbeszélés, elemzés 
a) Kérdezzük meg, hogy tetszett-e a játék, és ha igen, miért? 
b) Beszéljük meg, hogy mit tanultak belőle, majd kérdezzük a következőket: 

● Ki talált olyan személyt, akivel mind az öt – négy – három – kettő jellegzetességük közös? 
● Milyen különbözőségek vannak a csoporton belül család, vallás stb. terén? 
● Ha ennyire különböző csoport vagyunk, tudhatunk-e együtt dolgozni? 

 
* * * * * 

 
3. Kirekesztés 
 
(15 perc, 16 fő) 
 
Előkészítendők 
Színes, ragasztós papírdarabok. Például, egy 16 fős csoportnál 4 kék, 4 piros, 4 sárga, 3 zöld és 1 
fehér papírdarab. (A darabszámok változhatnak, de fontos, hogy fehérből csak egy legy)en. 
 
Mindegyik résztvevő homlokára ragasszunk egy papírdarabot. Nekik nem szabad tudni milyen           
színű lap van a homlokukon. Feladat: 
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1. Szerveződjenek csoportokba azok, akiknek ugyanolyan színű papír van a homlokán. 
2. Nem szólhatnak egymáshoz, csak nonverbálisan kommunikálhatnak. 
 
Megbeszélés, elemzés 
● Mit éreztél, amikor megláttál valakit, akinek a tiéddel azonos színű papír volt a homlokán? 
● Hogy érezte magát a fehér papírt viselő személy? 
● Segítettetek egymásnak csoportokba szerveződni? 
● Milyen különböző csoportokhoz tartozunk, például focicsapat, iskola, egyház, együttes? 
● Csatlakozhat-e bárki ezekhez a csoportokhoz? 
● Társadalmainkban kik a fehér papírt viselők? 
 
Megjegyzés 
Vigyázzunk, hogy kinek adjuk a fehér papírt! Manipulálhatjuk a csoportok végső összetételét, de 
ne tegyük nyilvánvalóan. Jobb, ha a játékosok azt gondolják, hogy a papírdarabok kiosztása 
véletlenszerű volt. 
 

* * * * * 
 
4. Családfa 
 
(60 perc, 10-20 fő) 
 
1) Kérjük meg a résztvevőket, hogy emlékezet alapján rajzolják meg nagy papírra a családfájukat 
a minél távolabbi hozzátartozókig. Tüntessék fel az ábrán (ha tudják), hogy ki melyik országból 
vagy vidékről mikor és miért jött ide (vagy ment máshova), mi (volt) a foglalkozása és a vallása, 
mi (volt) a nevezetessége, különleges jellemzője, tartozott-e valamilyen kisebbséghez stb. 
 
2) Páronként cseréljék ki az elkészült családfájukat, és tegyenek fel kérdéseket egymásnak.  
 
A játék lényege az őszinteség, hiszen éppen ennek révén derülhet ki, hogy legtöbbünk mennyire 
„keverék” – akár több szempontból is. 
 
Megjegyzés 
Bizonyos kérdések vagy felfedezések nagyon személyesek lehetnek, előfordulhat, hogy a 
résztvevők rokonai nem akarják gyermekeik tudomására hozni az általuk kellemetlennek, vagy 
szégyenteljesnek vélt tényeket (például azt, hogy valaki a családból homoszexuális volt, vagy ült 
börtönben stb.) Ezért, bizonyosodjunk meg, hogy senki nem érzi kényszerítve magát számára 
kényelmetlen dolgok elmondására. 
 

* * * * * 
 
5. Személyes dominó 
 
(15 perc, akár 20-30 fő is lehet) 
 
Cél: tudatosságot ébreszteni, hogy egy csoportban az egyének között hasonlóságok és 
különbözőségek egymás mellet léteznek. 
 
1) Kérjük meg az egyik résztvevőt, hogy (magában) gondoljon két személyes adottságára, 
vonására, amelyet szívesen elmond a csoportnak. Ezután mondja el, hogy – ha ő most egy 
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dominó-kocka – mit jelent a jobb és bal fele (pl. a dominóm egyik fele „szőke lány”, a másik, 
„aki szereti a jazz-t”).  
2) Ezután valaki – önkéntes jelentkezés alapján – fogja meg az egyik (megfelelő) kezét, ismételje 
meg, hogy miben azonosak, majd mondja be, hogy mit jelent az ő másik fele. Ha olyan 
tulajdonság kerül elő, amellyel senki nem rendelkezik, és a dominót nem lehet kapcsolni, akkor 
az adott résztvevő mondjon egy másik jellemvonást, így a lánc nem szakad meg. 
2) Minden résztvevőre kerüljön sor, így a végén akár kör is kialakulhat, amelyben mindenki 
kötődik mindenkihez. 
 
Megjegyzések 
A játékot gyorsan kell játszani, hogy a résztvevők ne unatkozzanak, amíg várnak a kapcsolódásra. 
 
Jó, ha a jellemvonások nem túl egyszerűek. Bátoríthatjuk a csoportot, hogy mondjanak látható 
jellemvonásokat (ruhák vagy a haj színe), nem látható, vagy személyes jellemvonásokat (hobbik, 
kedvenc étel, kedvenc ének, amit a zuhany alatt énekel...), vagy más, bizonyos témához kötődő 
jellemvonásokat (azt gondolom... érzem... a kisebbségekről, férfiakról, nőkről, romákról, 
zsidókról stb.). 
 

* * * * * 
 
6. Az első benyomás ereje 
 
(30 perc, kb. 10 fő) 
 
Cél: Tudatosítani a résztvevőkben, hogy az első benyomás ugyan nagyon fontos, de könnyen 
hamis kép is kialakulhat egy ismeretlen személyről, ha kevés tulajdonság ismeretében és 
sztereotípiák alapján formálunk véleményt. 
 
Előkészítendők 
● Folyóiratokból válasszuk ki olyan emberek képeit, akiknek érdekes/különböző/feltűnő arca 

van. 
● Vágjuk ki ezeket, és ragasszuk egy lap tetejére úgy, hogy a lap alján elegendő helyet 

hagyunk.  
● Résztvevőnként egy kép szükséges. 
 
1) A résztvevők üljenek körbe, és osszunk mindenkinek egy lapot. 
2) Kérjük meg őket, hogy nézzék meg a lapot, és első benyomásukat írják a lap LEGALJÁRA. 
3) Hajtsák fel a lapnak azt a részét, amelyikre írtak, hogy az írás ne látszódjon, és adják tovább a 
mellettük ülő személynek. 
4) Ezután a második – a szomszédtól most kapott – képre is írják a hajtás fölé a benyomásukat; 
ismét hajtsanak egyet rajta és adják tovább. 
5) Addig folytassuk, míg az összes kép körbemegy, és mindenki mindegyiket látta. 
6) Tekerjük ki a papírt, és kérjünk meg mindenkit, hogy hasonlítsa össze a különböző első 
benyomásokat. 
 
Megbeszélés, elemzés 
● Kit milyen meglepetések értek? 
● Ki mire alapozta első benyomásait? 
● Osszuk meg a többiekkel, ha volt olyan eset, amikor első benyomásunk valakiről teljesen 

téves volt. Mi lehetett ennek az oka? Mit tanulhattunk önmagunkról ebből a példából? 
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Megjegyzések 
- Mielőtt elkezdenénk, mutassuk be, hogy hova írjanak, és hogyan hajtsák fel a lapot, mert 
különben zavarok adódhatnak. 
- Ügyeljünk arra, hogy a lapok meglehetősen gyorsan kerüljenek kézről-kézre, hiszen az első 
benyomásra vagyunk kíváncsiak. 
- Próbáljuk különböző emberek képeit választani, ideértve a különböző korokat, kultúrákat, 
etnikai csoportokat, képességet és a fogyatékosságot. 
- Készüljünk fel indulatos vitákra a különböző hozzáállásokról. A csoport létszámától függően 
lehetnek olyan szövegrészek, amelyeknek kikövetkeztethető a szerzője. De ne hagyjuk, hogy a 
játékosok véleményük miatt egymást kritizálják. A véleményre koncentráljunk, ne a személyre. 
 

* * * * * 
 
7. „Fehér karácsony” – nyelvi sztereotípiák 
 
(40 perc, 6-8 fős csoportok) 
 
Cél: Tudatában lenni, hogy a szavaink nem mindig érték-semlegesek. 
 
1) Alakuljanak 6-8 fős csoportok, s vonuljanak külön az alábbi táblázattal: 
 

 

2) Kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak olyan szavakon, mint pl. fehér, fekete, indián, cigány, 
zsidó, arab, orosz, homokos, macsó, nemzeti stb. Ha megvan egy kifejezés, gondolják végig, 
hogy milyen értelemben használatos, s írják a baloldali 3 közül a megfelelő oszlopba.  
3) Csoportonként 10 szó kerüljön ebbe a 3 oszlopba. 
4) Ezután nézzék át a harmadik oszlopban lévő szavakat, javasoljanak helyettük „alternatív” 
kifejezéseket, s írják azokat a negyedik oszlopba.  
5) Amikor a csoportok befejezték a munkát, kérjük meg őket, hogy olvassák fel az általuk 
összeírt kifejezéseket. 
 
Megbeszélés, elemzés 
● Melyik oszlopban volt a legtöbb kifejezés? 
● Milyen jellegű szavak találhatók az első, második, harmadik oszlopban? 
● Ha a nyelvezet nem semleges, anyanyelvünk milyen értékeket tükröz saját kultúránkról és 

más kultúrákról? 
● Miért fontos olyan szavakat használni, amelyek nem hordoznak más kultúrákra vonatkozó 

negatív jelentéseket? 
● Hogyan tudnánk megváltoztatni szóhasználatunkat? 
 
A megbeszélés során felmerülhet a „politikailag helyes” nyelvezet használatának kérdése, de nem 
ez a tevékenység célja, hanem sokkal inkább az, hogy miért társítunk pl. a „fehér” szóhoz inkább 
pozitív értelmezést, mint a fekete” vagy „cigány” szavakhoz.  
 

* * * * * 
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Pozitív Semleges Negatív Javasolt változat 
… … … … 
    
    
    
    



 
8. „Súlyos” viccek 
 
(40 perc, tetszőleges létszám) 
 
Cél 
Értelmezni a vicceken keresztül az előítéletes sztereotípiák működését, s azt, hogy miért alkalmas 
a humor az előítéletek fenntartására vagy akár szítására. 
 
Előkészítendők: 
Gyűjtsünk össze vicceket, amelyek gazdagokról, zsidókról, cigányokról, fogyatékosokról, 
politikusokról, popsztárokról, rendőrökről, idegenekről, „szőke nőkről”, homoszexuálisokról, 
tabu témákról stb. szólnak 
 
1. Papírlapokra írjuk le a vicceket és tegyük őket egy kalapba. 
2. Adjuk körbe a kalapot, és mindenki vegyen ki egy papírt, majd olvassa fel, vagy adja elő a 
rajta lévő viccet a csoport előtt. 
3. A csoport többi tagja értékeli a viccet, pontokat adva 1-10-ig, ahol 1= végképp elfogadhatatlan, 
10=teljesen elfogadható. A pontszámokat fölírjuk egy nagy papírra. 
 
Megbeszélés, elemzés 
 
● Melyik vicc kapta a legkevesebb és a legtöbb pontot, és miért? 
● Hogyan érezték magukat azok a résztvevők, akik úgy érezték, hogy valamelyik vicc róluk is 

szólt? 
● Mi tesz egy viccet végképp elfogadhatatlanná? 
● Mi a sértő egy a szexista/rasszista viccben? A tartalma vagy az elmondás módja, alkalma? 
● Mit csinálsz, amikor valaki sértő viccet mond? 
 

* * * * * 
 
9. Állásfoglalás és érvelés 
 
(1 óra, 15-25 fő) 
 
Célok 

a) Megvitatni a résztvevők rasszizmusról, antiszemitizmusról, xenofóbiáról és 
intoleranciáról szóló nézeteit és véleményét. 

b) Bátorítani mindenkit a véleménynyilvánításra. 
c) Fejleszteni a vita- és érvelés-kultúrát, az érvek elfogadása alapján a kimondott vélemény 

megváltoztatására való hajlandóságot. 
d) Tudatosítani a résztvevőkben, hogy néha az elhamarkodott döntéseket is olyan 

szenvedélyesen védjük, hogy már nem is igazán figyelünk a másik érveire, hanem a 
magunk „döntő” érveinek fogalmazására koncentrálunk. 

e) Tudatosítani, hogy nem mindig könnyű kiállni nyilvánosan a véleményünk mellett, és 
néha sajnos veszélyes is lehet.  

 
Előkészítendők 
Az alábbi – vagy azokhoz hasonló – állítások mindenki által jól látható méretben és helyen. 
● A muszlimok nem igazán tudnak beilleszkedni az európai társadalmakba 
● A nacionalizmus háborút jelent 
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● A férfiak rasszistábbak a nőknél 
● Jobb feketének lenni, mint homoszexuálisnak 
● A romák inkább európaiak, mint az angolok 
● A rasszista támadások élén a fiatalok állnak 
● A bevándorlók lakásokat és munkahelyeket vesznek el 
● A szeretet minden gondot megold 
 
1) Jelöljünk ki a szobán végig-húzódó „véleményvonalat”, melynek egyik vége az „IGEN”, a 
másik vége a „NEM”. A skála közbülső pontjai pedig fokozatokat jelentenek. 
2. Felolvasunk egy állítást. 
3) Mindenki álljon a véleményvonal megfelelő pontjára, jelezve, hogy milyen mértékben ért 
egyet (vagy nem ért egyet) az elhangzott állítással. (Aki tehát inkább elfogadja az állítást, de nem 
egészen, az valahova az „Igen” közelébe áll, aki pedig az adott kérdésben nem tud dönteni, az a 
vonal közepéhez.) 
4) Megbeszéljük, hogy ki miért választotta azt a helyet. Meg kell próbálniuk meggyőzni a 
többieket, hogy nekik is oda kellene állniuk. 
5) A vita végeztével kérjük meg azokat, akik helyet akarnak változtatni, hogy tegyék meg. 
6) Ezután olvassuk fel a második állítást stb. 
 
Megbeszélés, elemzés 

1. Hogyan érezték magukat a játék alatt? 
2. Nehéz volt-e választani? mikor, miért? 
3. Milyen jellegű érveket használtak a résztvevők? Tényekre alapuló, vagy inkább az 

érzelmekre ható érveket? 
4. Melyik volt hatásosabb? 

 
* * * * * 

 
10. Ökolábnyom kiszámítása 
 
(60 perc; létszám: tetszés szerint) 
 
Cél 

a) A résztvevők megismerkedjenek az ökológiai lábnyom fogalmával, mint a globális 
igazságtalanság egyik számszerű kifejezőjével. 

b) Megismerjék és gyakorolják az ökolábnyom-számítás egy lehetséges módját, s 
szembesüljenek azzal, hogy mennyire környezetterhelő életmódjuk egy-egy szektora.  

 
1) Elmondjuk (amennyiben szükséges) a résztvevőknek, hogy mi az az ökolábnyom.  

− Olyan mérőszám, amely hektárban fejezi ki, hogy adott élethelyzetű ember a Föld 
természeti erőforrásainak mekkora részét használja az életviteléhez. Jelzi, hogy a 
Föld teljes hasznosítható felületéből mekkora az a földterület – a bányákat és az 
élővizeket stb. is ide számítva – amelyen (persze jelképesen) ő áll.  

− Ezt a számot mindig össze kell vetnünk az ugyanazon személyre jutó ökológiai 
kapacitással (amit szintén hektárban fejezünk ki), amely viszont országa természeti 
erőforrásainak nagyságát jelzi.  

− Ha a lábnyom értéke nagyobb a kapacitásnál, az azt jelenti, hogy az illető több 
erőforrást használ a Föld javaiból, mint amennyi egyenlő elosztás esetén neki 
jutna. Más szavakkal: ez az illető más emberek (más ország, más kontinens) 
természeti erőforrásait is igénybe veszi az életéhez.  
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2) 4-5 fős kiscsoportok alakulnak, de minden résztvevő megkapja feladatlapot (az Összesítő 
táblázat és átszámítás nélkül!) 
3) Mindenki egyénileg válaszol (bekarikázással) a saját feladatlapján a 15 kérdésre, de közben – 
ha akarnak – beszélgethetnek, vitatkozhatnak a kiscsoportban. Fontos, hogy minden kérdésnél 
csak egy válasz betűjele karikázható be. 
4) Mindenki megkapja az Összesítő táblázat és átszámítás lapot és kiszámolja a saját eredményét. 
 
Megbeszélés, elemzés 

● Mi volt a játék lényege? 
● Mik voltak az esetleges értelmezési problémák? 
● Melyek a lábnyom-csökkentési lehetőségek? 
● Mi nehezíti, gátolja ezek megvalósítását? 

 
Megjegyzések 
 

a) Az ökolábnyom csak becslés! Nem matematikailag egzakt érték. 
b) Minél nagyobb populáción nézzük, annál hitelesebb és biztosabb a becslés. Az egyéni 

adat csak tájékoztató jellegű, de összehasonlításokra az is alkalmas.  
c) Az itt használt kérdőív és átszámítási mód tapasztalati alapon készült, egyszerűsített 

kérdőív. 
 
  

8 
 



Táplálkozás 

1. Milyen gyakran eszik Ön állati terméket 
(hús-, tojás-, ill. tejterméket)?  

a) Soha 
b) Ritkán 
c) Gyakran (naponta) 
d) Nagyon gyakran (naponta akár egynél 

többször is) 
 
2. Az Ön által fogyasztott élelmiszerek 

mekkora része termett 300 km-nél 
messzebb? 

a) Nagyon kis része 
b) Kb. a harmada 
c) Kb. a kétharmada 
d) Döntő része 

 
3. Egy héten hányszor eszik étteremben, vagy 

hozatott készételt? 
a) 0 
b) 1 
c) 2-4 
d) 5 vagy annál több 

 
Lakás 

4. Hány személy lakik az Ön háztartásában? 
a) 4 vagy több 
b) 3 
c) 2 
d) 1 

 
5. Hány négyzetméteres lakásban/házban lakik 

Ön? 
a) 30-nál kisebb 
b) 30-60 
c) 60-120 
d) 120-nál nagyobb 

 
6. Melyik meghatározás illik legjobban az Ön 

lakóhelyére? 
a) Ökoház 
b) Többemeletes ház 10-nél több lakással 
c) Egyedül álló ház 3-8 lakással 
d) Egyedül álló ház 1-2 lakással 

 
7. Mivel fűti(k) a lakását? 

a) Alternatív energia 
b) Gáz (távfűtés vagy helyi kazán) 
c) Olaj 
d) Áram 

 

Közlekedés, utazás 

8. Ön egy hét alatt átlagosan hány km-t tesz 
meg (városi vagy helyközi) 
tömegközlekedéssel? 

a) 0 
b) 1-100 
c) 100-500 
d) 500-nál több 

 
9. Ön átlagosan egy hét alatt hány km-t tesz 

meg személyautóval (sofőrként vagy 
utasként)? 

a) 0 
b) 1-25 
c) 25-500 
d) 500-nál több 

 
10. Átlagosan hány liter üzemanyagot fogyaszt 

az Ön autója 100 km-en? 
a) Nincs autóm 
b) 4-8 
c) 9-12 
d) 12 felett 

 
11. Milyen gyakran utazik az Ön autójában 

valaki? 
a) Nincs autóm 
b) Nagyon gyakran 
c) Gyakran (kb. 50%) 
d) Ritkán 

 
12. Ön átlagosan hány órát utazik repülővel 

évente? 
a) 0 
b) 1-10 
c) 10-40 
d) 40-nél több 

 
13. Jellemzően hol tölti a nyári szabadságát? 

a) Lakóhelyemen (vagy ahhoz közel) 
b) Magyarországon, lakóhelyemtől távol 
c) Európában, más országban 
d) Európán kívül 

 
Hulladék 

14. Szelektíve gyűjti Ön otthon a hulladékot? 
a) 4 vagy több dolgot is 
b) 2-3 dolgot is 
c) Csak egy dolgot 
d) Nem 

 
15. Komposztál Ön otthon? 

a) Már régóta 
b) Nemrég kezdtem 
c) Most tervezem 
d) Nem 



 
Összesítő táblázat 
 

 
Átszámítás  
 

 
 
Ökolábnyom  
Magyarország: 3,6 (Kapacitás: 2,5) 
Világ-átlag: 2,7 (Kapacitás: 1,7) 
 
  

A B C D 

A válasz betűjele Az ilyen betűjelű 
válaszok száma Szorzó-faktor Összesen (D = B x C) 

a)  1  

b)  2  

c)  3  

d)  4  

 Pontszám mindösszesen:  

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Pont-sz
ám 

2,3 2,7 3,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 
Ökoláb
-nyom 

(ha) 



11. Mennyit utazik a vacsoránk? 
 
(40 perc, 20-30 fő) 
 
Cél  
Lássák be a résztvevők, hogy mindennapi tevékenységeink (pl. étkezésünk) nem 
elhanyagolható környezeti terheléssel járnak, s hogy ez a hatás ma sokkalta nagyobb, mint ami 
elkerülhetetlen. 
 
Előzetes feladatok 
● Egy kiválasztott napon a résztvevők pontosan jegyezzék föl, hogy aznap este mi volt 

vacsorára az asztalon. Csak a főbb élelmiszereket vegyék figyelembe: hús, hal, tej, vaj, 
margarin, rizs, zöldség, tészta, a legfontosabb fűszerek: só, olaj, cukor, bors, élvezeti 
cikkek: kávé, kakaó, italok stb. Ezekből írjanak listát!  

● Nyomozzanak a listájukon szereplő élelmiszer-nyersanyagok származási helyei után. (A 
csomagolt élelmiszerekről könnyű a származási országot, helyet megállapítani, másokról 
kérdezzék meg szüleiket vagy a boltosokat.) 

● Írják a listájukban az egyes élelmiszerek mellé, hogy melyik honnan származik.  
 
Lépések 
1) Térkép segítségével közösen állapítsák meg, hogy melyik nyersanyag mennyit utazott. (Pl. a 
narancs Görögországból jött = 1800 km; a sárgarépa helyben termett = 4 km; a kávé brazil = 
5000 km és így tovább.) 
2) A kapott eredményeket írják a táblázatba és összesítsék a saját adataikat. 
3) Hasonlítsák össze, kinek hány km-t utazott a vacsorája. 
 
Megbeszélés 
● Tudják-e, hogy mennyibe kerültek a boltban a listán szereplő árucikkek?  
● Próbálják megbecsülni, hogy az utazási költségek mennyire vannak benne ezekben az 

árakban. Vajon kik és hogyan határoztak a bolti árról? 
● Szerintük mi mindent kellene beleszámítani egy termék árába?  
● Vajon a brazíliai vagy afrikai kakaó-munkás tisztességes bért kapott-e a munkájáért? 
 

* * * * * 
 
12. Háromszög-játék 
 
(20 perc; min. 15-20 fő, de lehet 40 is) 
 
Cél 
Annak szemléltetése, hogy a világban minden mindennel összefügg – olyan, mint egy óriási 
háló –, s hogy ha egyetlen háló-szemet megbolygatunk, az akár az egész rendszer 
átrendeződéséhez vezet. 
 
Lépések 
1) Körbe állunk. (A játékvezető közli, hogy ezt a játékot bármiféle kommunikáció nélkül kell 
végig-játszani, mert akkor érvényesül igazán.) 
2) Mindenki válasszon ki – titokban! – két embert! (Szemmel se árulja el, hogy kiket választott 
ki!) 
3) Úgy kell elhelyezkedni, hogy egyenlő távolságra legyél a két kiválasztottól. (Vagyis egy 
egyenlő szárú háromszöget kell alkotnotok, melynek te vagy a csúcsa.) 
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Megfigyelhető, hogy ha X arrébb megy (mert igazodik az általa kiválasztott két 
emberhez), mások is elmozdulnak, abból következően pedig még mások is arrébb 
fognak menni. Percekig is eltarthat, mire mindenkinek sikerül teljesítenie a feladatot. 

4) Ha megállt a mozgás, a játékvezető egy – általa kiválasztott – embert áthelyez. 
5) Elindulhat az újra-rendeződés, de azzal megjegyzéssel, hogy az áthelyezett ember nem 
mozdulhat. 
 
Megbeszélés 
Milyen érzés volt játszani? Idegesítő, vagy szórakoztató volt, hogy folyton újra és újra 
igazodnod kellett? 
Mit érzett az áthelyezett ember? 
A valóságos ökológiai rendszerekben a „láncszemeknek” kettőnél sokkalta több tényezővel van 
olyan kapcsolata, amely meghatározza a helyzetét, vagyis a létét. 
 
Megjegyzés 
● Ha a játékvezető ismeri a résztvevőket, megteheti, hogy először egy „marginális” személyt 

helyez át, majd utána egy „központi” szerepű embert.  
● A két újra-rendeződés különbsége világosan jelzi, hogy ha egy óriási, bonyolult hálózatban 

nem ismerjük eléggé a háló szemeit és a közöttük lévő kölcsönhatásokat, egy véletlen 
jellegű beavatkozás akár katasztrofális végeredménnyel is járhat. 
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Ajánlott honlapok 

 
 
https://en.unesco.org/themes/education (Education transforms lives) 
www.bocs.hu (BOCS Alapítvány) 
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Education (Európa Tanács Oktatási programjai) 
www.ecopsych.com (Institute of Global Education) 
www.footprintnetwork.org (Global Footprint Network) 
www.gene.eu (Global Education Network Europe) 
www.hand.org.hu (Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség) 
www.kothalo.hu/labnyom/ (Itt a gép kiszámítja az ökológiai lábnyomunkat) 
www.mkne.hu (Magyar Környezeti Nevelési Egyesület) 
www.mobilitas.hu/kompasz (Kézikönyv a fiatalok emberi jogi képzéséhez) 
www.unicef.hu (UNICEF, az ENSZ gyermekvédő szervezete) 
 

* * * 
 
Ehhez a játék-gyűjteményhez felhasználtuk az alábbi kiadvány néhány ötletét: 
Rui Gomes (szerk.)(2004): „Te is más vagy, te sem vagy más” Képzők könyve 
 
 
 

 
Kapcsolat: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 

mkne@mkne.hu 
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