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  szén-dioxid-lábnyom, fenntarthatóság, zajszennyezés,  
légszennyezés, üvegházhatás, környezet

  kémia, matematika, fizika, biológia, földrajz, ökológia,  
integrált nyelv (14–16 éves korcsoport)

  10 –16 év

  Anyagok: Minden kiegészítő dokumentum letölthető a 
Színpadon a tudomány webhelyéről [1]: 
Kártyapárok a játékhoz (lásd a 77. oldalt), információs  
kártyák, példakérdések és -válaszok, számológép

1 | ÖSSZEFOGLALÓ
A legtöbb európai országban a labdarúgás nagy népszerűség-
nek örvend. Napjainkban az (első osztálybeli) klubok egyre na-
gyobb érdeklődést mutatnak a futball környezeti hatásai és a 
szén-dioxid-lábnyom csökkentésének módszerei iránt. A projekt 
célja, hogy megismertessük a tanulókkal a labdarúgás környe-
zeti és ökológiai hatásait, továbbá azokat a módszereket, ame-
lyekkel az első osztálybeli futballklubok környezetvédelmi 
szempontból fenntarthatóbbá válhatnak.

A mai világban minden területen és minden osztályteremben 
globális szemléletre van szükség. Oktatóként az a feladatunk, 
hogy segítsünk a tanulóknak megszerezni azokat a képessége-
ket, eszközöket és látásmódokat, melyek révén teljes értékű 
emberek, felelősen gondolkodó világpolgárok és a fenntartható 
jövő hatékony támogatói lehetnek.

2 | ELMÉLETI BEVEZETŐ 
A tanulók számára olyan – komoly kérdéseket felvető – játékot 
hoztunk létre, amely elgondolkoztatja őket a nagy sportesemé-
nyek szén-dioxid-lábnyomáról.

Összesen hat kártyakészlet áll rendelkezésre, melyek mind-
egyike a fenntarthatóság más aspektusára koncentrál. A játék 
teljesítéséhez a játékosoknak az összes szemponttal foglalkoz-
niuk kell. A játék a 10–16 éves korosztály számára készült, és 
széles körben felhasználható. A kérdések megválaszolásával a 
tanulók megismerik a nagy nemzetközi sportesemények komp-
lex hatásait. Megtanulják, milyen felelősséggel tartozunk az 
energia, illetve az egyéb erőforrások – például az élelmiszerek 
és a víz – felhasználása terén, továbbá megismerik a földi öko-
szisztéma törékenységét.

A nagy sportesemények környezeti hatásai tekintetében hat 
különböző szempontot választottunk ki. Ezek a következők: 
világítás, utazás, zöld fű, hulladék, zajszennyezés és élelmi-
szerek.

A tanár teendői
Az első órán a tanár a következő módokon segít a tanulóknak 
meglévő tudásuk áttekintésében:

 ¡ kérdések felvetésével (Mit jelent az ökológiai lábnyom? Hol 
találhatunk információt erről a témakörről? Mit tudunk az 

energia termeléséről, elosztásáról és felhasználásáról?) és 
a tevékenység céljának tisztázásával; 

 ¡ a már meglévő tudás ötletbörze révén történő feleleveníté-
sével (kulcsszavak segítségével);

 ¡ a játék felépítésének és szabályainak elmagyarázásával. 

A tanár kinyomtatja a kártyapárokat és az információs  kártyákat.

A bemutató órán a tanár elmagyarázza a játékszabályokat, né-
gyes csoportokra osztja a tanulókat (osztálytól függően), min-
den csoportban csoportvezetőt 
nevez ki, majd elindítja a játékot. 

Az információs kártyák a kö-
vetkező szempontokkal kap-
csolatos adatokat tartalmaz-
nak: a különféle szállítási 
módok széndioxid-kibocsá-
tása, a különböző üzemanya-
gok égési reakciói, a szén- és 
víztakarékossággal kapcsola-
tos tudnivalók, a fényhaszno-
sítás jelentése és a különféle 
típusú izzók elektromos fo-
gyasztása, az elektromos távvezeték-há-
lózat hatékonysági térképe, a hang sebessége és az akusztikus 
nyomás szintje, és így tovább. Az adatok mindegyike hasznos 
segítséget nyújt a problémák megoldásához. 

Az utolsó órán a tanulóknak be kell számolniuk a megismert té-
makörökről, valamint a felmerült problémákról. A résztvevők-
nek meg kell tanulniuk, hogyan küzdhetik le közös erővel a ne-
hézségeket, és önértékelést kell végezniük a csoportjukról.

3 | A TANULÓK TEVÉKENYSÉGE
A játék során kártyákat kell párosítani: 12 kártya, 6 pár,  
témakörönként 2 kártya.
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Témakörök: világítás, utazás, zöld fű, hulladék, zajszennyezés, 
élelmiszerek

Szabályok: Osszuk fel az osztályt csoportokra. A csoportok el-
nevezése a kedvenc futballcsapatok alapján történjen. Ezután 

helyezzük az összes kártyát lefordítva az asztalra (intelligens 
tábla is használható). Az első csoport kiválaszt egy kártyát, 
megfordítja, majd a csoport egyik tagja adott időn belül elma-
gyarázza, mit jelent a rajta látható szimbólum (az időméréshez 
használhatunk például homokórát – nehezebb kérdések eseté-
ben öt perc, könnyebb kérdéseknél pedig két perc a javasolt 
idő). A fiatalabb tanulók az információs kártyákon található 
kulcsszavakat és kifejezéseket is használhatják. Idősebb tanu-
lóknál azt javasoljuk, hogy csak saját tudásuk alapján válaszol-
janak. 

Egyéb lehetőségek: Az idősebb tanulók az interneten is keres-
hetnek a témába vágó tudományos adatokat. A csoportvezető 
feladata, hogy ismertesse az osztállyal a témakörrel kapcsolat-
ban megismert információkat.

Adott idő elteltével a tanár 1–5 ponttal értékelheti a csapat tel-
jesítményét. (Javaslatunk: A tanár csak akkor közölje a kapott 
pontok számát, ha már minden csoport végzett.) Ezután a cso-
port egy második kártyát választ; ha a második kártya egyezik 
az elsővel, akkor a csapatnak a tanár kérdésére kell válaszolni 
az adott témakörben, és további pontokat szerezhet (legfeljebb 
öt pontot). Ha a csapat párt talál, a kérdéses kártyákat el kell 
távolítani a játékból.

Az egyes kártyapárokkal legfeljebb tíz pont szerezhető.

Ha a csapat nem az első szimbólummal egyező kártyát húz, ak-
kor a következő csoporton a sor. A következő csoport új kártyát 
választhat, illetve kiválaszthatja ugyanazt a kártyát is, de az 
utóbbi esetben nem adhatják ugyanazt a választ, mint az első 
csoport. Ez a csapat ugyanannyi időt kap, mint az első, és a ta-
nár az ő teljesítményüket is pontokkal értékeli. 

A játék végén, ha már nincs több kártya az asztalon, a pontok 
összegzésével lehet eldönteni, ki nyert.

4 | KÖVETKEZTETÉS
Tanárként feladatunk, hogy megismertessük a tanulókkal a 
fenntarthatóság fontosságát, továbbá elültessük bennük a sze-
mélyes felelősségvállalás értékét. A játékban természettudo-
mányos és matematikai témaköröket érint, és az adatok alapján 
a tanulók az ökológiával, a szén-dioxid-lábnyommal, valamint 
napi tevékenységeik fenntarthatóságával kapcsolatos kérdése-
ket válaszolhatnak meg. 

Egyes kérdések egyszerűbbé tehetők az információs kártyák 
adatainak felhasználásával, mivel adott problémák (amelyeket 
csak egyszer olvastak fel) nehéznek bizonyulhatnak. A felada-
tok ki is nyomtathatók: így megkönnyíthető a csoportokon be-
lüli együttműködés a megoldások kidolgozása során. Amikor 
teszteltük a játékot az osztályainkban (14 éves tanulókkal), 
mindegyik csapat megpróbálta megoldani a problémákat két to-
vábbi pontért, ha egy másik csapat hibázott. A játék vezetését 
egy idősebb tanulóra bíztuk, hogy ezzel is elősegítsük a közös-
ségi ismeretszerzést.

Példajáték
Miután információkkal szolgált a játékban érintett témakörökről, 
a tanár az asztalra helyezi a kártyákat.

Példa a tanári bevezetőre a VILÁGÍTÁS témakörében 
Amikor egy stadionban ülünk, ritkán gondolunk arra, hogyan 
termelik meg és osztják el a felhasznált energiát, illetve hogy 
az elsődleges energiaforrás megújuló-e. Amikor képernyőn te-
kintjük meg egy mérkőzés eredményeit vagy legemlékezete-
sebb pillanatait, nem tudjuk, hogy a képernyő LED technológiá-
val készült-e, illetve hogy a stadionban energiatakarékos 
fényforrást használnak-e. Meg kell változtatnunk a gondolko-
dásmódunkat, és arra kell törekednünk, hogy a fenntartható-
ság előtérbe helyezése ösztönössé váljon.

Az első csoport kiválaszt egy kártyát, amelyen a fény szimbó-
luma látható. A tanár megkéri a csapat vezetőjét, hogy mondja 
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el, mit tud a csapat az energia termeléséről, elosztásáról és fel-
használásáról, és mi a különbség az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság között. A tanár az órához tartozó fontos 
kulcsszavakat ír fel a táblára, amelyek a MEGVILÁGÍTÁS témakö-
rével kapcsolatosak. Összesen öt pont szerezhető. 

A csoport új kártyát választ: ha szerencséjük van, ugyanabból 
a kategóriából húznak lapot. A csoportnak most meg kell olda-
nia egy problémát az információs kártyákon lévő adatok segít-
ségével. A tanár felolvas egy kérdést, és minden csoportnak öt 
perce van, hogy elvégezze a számításokat.

Mintafeladat: „Ellenőrizzük az otthoni áramfogyasztásunkat 
(négyfős családot feltételezve).”

A kérdés megválaszolásához minden csapatnak meg kell talál-
nia a megoldáshoz szükséges képletet az információs kártyán:

Napi otthoni áramfogyasztás:
(Személyek száma ∙ 500 kWh) + 500 kWh

365 nap

Válasz: 2 500 6,8=kWh
365 nap

kWh
nap

A helyes válasz öt ponttal növeli a csapat pontszámát; hibás 
válasz esetén a többi csapat kap két–két pontot. A kártyapárt 
eltávolítják az asztalról, és a játék a következő csapattal folyta-
tódik.

Néhány kérdés a játékhoz
Példa az UTAZÁS témakörhöz: 
Mit tudunk a szén-dioxid-lábnyomról? Hány kg/km szén-dioxi-
dot termelnek a szurkolók (mérkőzésenként 40 000) a 2016-os 
2016 Európa-bajnokság 51 mérkőzése során, ha a ¼-ük  vonattal, 
¼-ük motorral, ¼-ük busszal és ¼-ük repülőgéppel utazik? 

Válasz: Az egy irányban számított összeg 295 800  
kg
km .  

(591 600 kg
km

 a két irányban számított összeg)

Példa az ÉLELMISZER témakörhöz: 
Mi az élelmiszer-termelési ciklus? Az információs 
kártyáról olvassuk le egyes élelmiszerek szén- és 

vízlábnyomát, majd számítsuk ki, hány liter víz takarítható meg, 
ha hetente 1 kg marhahús helyett 1 kg burgonyát eszünk. 

Válasz: 15 214 liter megtakarítás

Példa a ZAJ témakörhöz: 
Mi az emberi hallás akusztikus küszöbértékének tartománya? 
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a kockázatos 
akusztikus küszöbérték 85 dB, az akusztikus fájdalomküszöb 
pedig 120 dB. Mekkora a hangintenzitás növekedése? 

Válasz: 3 125-szörös

Példa a FŰ témakörhöz: 
Ha lenyírjuk egy stadion (120 m × 60 m) füvét (2,5 cm), meny-
nyi a levágott fű térfogata köbméterben? 

Válasz: 180 m3

Példa a HULLADÉK témakörhöz: 
Hány m3 hulladék keletkezik 7 000 papírpohár használatakor, 
ha az egyes poharak térfogata 0,25 dm3?

Válasz: 1,75 m3

5 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK
 ¡ Osszuk meg a kérdéseket és témaköröket más iskolákkal 

vagy osztályokkal. 
 ¡ A játékot kipróbáló minden osztály új kérdést ír, és meg-

osztja azt a más országokban lévő osztályokkal. 
 ¡ A játék multimédiás felületen is elhelyezhető, így egyszerre 

több helyről lehet játszani.
 ¡ Ha az angoltanárt is bevonják, az interdiszciplináris játék 

még érdekesebbé válhat.

ANYAGOK
[1]  Minden további anyag (információs kártyák és példakérdé-

sek) elérhető a www.science-on-stage.de/iStage3_materials 
címen.
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