
Szemétmemória 

 

A játék tartalma: 2 ív matrica, az első oldal különböző szemeteket, a másik a hozzájuk 

tartozó szemeteseket ábrázolja. Ezek: 

hervadt virág (komposztba),  

koszos szalvéta (komposztba),  

AAA elem (sárga-zöld használtelem-gyűjtő),  

üdítős papírdoboz (kék papírgyűjtőbe), 

törött üveg (fehér vagy zöld üveggyűjtőbe),  

penészes kifli (komposztba),  

befőttesüveg (fehér vagy zöld üveggyűjtőbe),  

banánhéj (komposztba),  

tisztítószeres flakon (sárga műanyag- és fémgyűjtőbe), olajosflakon (sárga 

műanyag- és fémgyűjtőbe),  

tejesdoboz (kék papírgyűjtőbe),  

papírdoboz (kék papírgyűjtőbe),  

penészes, ételmaradékos papírdoboz (komposztba),  

szakadt 100% pamut ruha (komposztba),  

szakadt 100% gyapjú ruha (komposztba),  

papírpohár (kék papírgyűjtőbe),  

nejlonzacskó (sárga műanyag- és fémgyűjtőbe),  

füzet (kék papírgyűjtőbe),  

konzervdoboz (sárga műanyag- és fémgyűjtőbe),  

almacsutka (komposztba),  

körtecsutka (komposztba),  

kifacsart citrom (komposztba),  

száraz kenyér (komposztba),  

szőlőszár (komposztba),  

sörösdoboz (sárga műanyag- és fémgyűjtőbe),  

AA elem (sárga-zöld használtelem-gyűjtő),  

nejlonszatyor (sárga műanyag- és fémgyűjtőbe),  

könyv (kék papírgyűjtőbe),  

újság (kék papírgyűjtőbe),  

elégett gyufa (komposztba),  

teafilter (komposztba),  

mandarinhéj (komposztba),  

ceruzahegyezék (komposztba).  



A fennmaradó két üres mezőre rajzolhattok két komposztálható dolgot: gondoljatok arra, 

hogy minden növényi maradék az a kávézacctól a héjakon és leveleken át egészen a 

papírzsebkendőig. 

Az első feladatotok a színezés, eközben nyilván szorgalmasan tanuljátok, mi hova való. A 

szemetek színezésénél szabadjára engedhetitek a fantáziátokat, de a szemetesek 

színezésénél nagyon kell figyelni. Az üveggyűjtők és a műanyaggyűjtők színezés nélkül 

nagyon hasonlítanak egymásra, mi lehet a különbség? 

Aztán szerezzetek két egyforma, legalább az egyik oldalán egyszínű A4-es kartonlapot. 

Nem kell venni: nyúzzátok a szüleiteket, hogy hozzanak haza a munkahelyükről 

nyomtatópapír-dobozt, vagy, ami még jobb, ha egyszerre egy karton tejet vesznek, az 

tényleg karton legyen, ne pedig nejlonnal összecsomagolt. Ha a papír egyik oldala mintás, 

arra ragasszátok a kiszínezett papírokat, vágjátok szét, és már kész is a játék. 

A játék menete nagyon hasonlít a szokásos memóriajátékéra, csak most minden szemét 

párja a szemetes, amibe kerülnie kell. Aki párt talál, újra húz, és az nyer, akinek a legtöbb 

párja van. 

Ments meg egy kidobásra szánt műanyag-, vagy konzervdobozt, és tartsd abban a 

kártyákat! 

Jó játékot, és közben tegyetek félre újabb kartonlapokat, mert húsvétra itt az újabb 

kiegészítő! 

 

  



  
  

 

 
  

  
 

   
  

     

 
 

   

 
   

 

   

  



  
 

  

      

     

     

     

 
    

     

 


