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Üdvözöl a PLAYMAKERSSM szezon!
Az idei FIRST ® LEGO® League Discover szezon a PLAYMAKERSSM nevet kapta, amely során 
a csapatok felfedezhetik, hogy az emberek miként tudnak egészségesek maradni játékos fi zikai 
aktivitások által. A csapatod tagjai megismerhetik azokat a problémákat, amelyek egy mindenki által 
használható szabadtéri akadálypálya tervezésekor felmerülhetnek. Az ötödik oldalon a csapatoddal 
bővebben is olvashattok a PLAYMAKERS kihívásról. A képregényt nagyobb méretben a munkafüzetek 
végén találjátok meg.

Ebben a programban a gyerekeknek egy tervező és egy mérnök fejével kell gondolkodniuk, közben 
fejlesztve a megfi gyelésre, kritikus gondolkodásra, információgyűjtsére vonatkozó képességeiket.

A foglalkozások során a gyerekek belepillanthatnak egy mérnöki tervezési folyamat menetébe. Nincs 
arra pontos menetrend, hogy miként érdemes követni a tananyagot, illetve, hogy mely foglalkozásokat 
érdemes átismételni. A tervezés során a gyerekek többféle ötlettel, témával fognak találkozni, többféle 
ötletet fognak feldolgozni, amelyeket tesztelniük, s ha kell megváltoztatniuk kell, majd megmutatniuk 
mindazt, amit a foglalkozások során elértek.

Csapatként dolgozni
A programon belül a 
gyerekeknek négyfős 
csapatokban kell dolgozniuk, 
részben a Discover 
készletet, részben a LEGO 
Education által készített 
Vidámpark (STEAM Park) 
szettet felhasználva. A 
csapattagoknak együtt kell 
működniük és kommunikálniuk 
kell egymással a közös építés, 
tanulás és játék során.

A gyereket a foglalkozások 
során ösztönözni kell a 
csapatmunkára, hogy 
fi gyeljenek és hallgassanak 
egymásra, valamint hogy 
osszák meg egymással az 
ötleteiket és a játékokat.

Bemutatkozik a FIRST® LEGO® League Discover 

ÉPÍTÉS
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A PLAYMAKERSSM kihívás

Fedezd fel!
A városotoknak több olyan 
helyre van szüksége, ahol az 
emberek mászhatnak, futhatnak, 
hintázhatnak, guríthatnak és 
ugrálhatnak. A résztvevőknek 
olyan tereket kell tervezniük, 
alkotniuk, ahol az emberek 
aktívabbá válhatnak. Segítsetek 
nekik ebben a kihívásban, úgy, 
hogy közben élvezzétek is 
azt, amit csináltok. A gyerekek 
hogyan használnák például 
a dombokat, fákat, falakat 
és lejtőket? Segíts nekik egy 
akadálypálya megtervezésében, 
megépítésében, majd mutasd 
meg nekik, hogy miként lehet 
továbbfejleszteni az ötletüket.

Alkoss és tesztelj!
Tervezzetek és építsetek egy 
olyan teret, ahol az emberek 
aktívabbak és egészségesebbek 
lehetnek. Használjátok a 
mellékelt Discover készletet 
az akadálypálya építéséhez. 
Mutassátok meg, mi mindenre 
lehet használni a különféle 
elemeket, beépítve a gyerekek 
ötleteit.

Oszd meg!
A gyerekek az ötleteiket 
és terveiket a Mérnöki 
jegyzetfüzetben vezethetik.  
Kísérd és támogasd őket, 
hogy megosszák ötleteiket, 
pályájukat és azt, amit másoktól 
tanultak. Tervezd meg az 
Ünnepi eseményét, hívd meg 
a családokat, barátokat a 
találkozóra.

És ami legfontosabb … 
ÉREZZÉTEK JÓL MAGATOKAT!

TESZTEL
ÉS

Maja és Markó szeretnek sokat mozogni
és közben jól szórakozni.

Tudják, hogy milyen remekül érzik 
magukat, amikor mozognak és játszanak.

Ötletekre van szükségünk, hogy még
több ember mozoghasson.

Segítsetek nekünk és 
mutassátok meg, 
hogy mire jutottatok.
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Ebben az útmutatóban tíz különböző foglalkozást mutatunk be. 
Általában érdemes a csapattalálkozókat egy óra hosszúságúra 
tervezni, és több részre feloasztani. Az utolsó foglalkozás, az 
ünnepi esemény egy óránál hosszabb időtartamú is lehet.

Minden foglalkozás az alábbi részegységeket tartalmazza:

A)  A nevelési tipp segít abban, hogy a foglalkozás a 
STEM (természettudományos, technológiai, mérnöki és 
matematikai) képességeket is fejlessze.

B) A nagy kérdéssel keretet adhatsz a foglalkozásnak.

C)  A legtöbb foglalkozás része a hat tégla bemelegítés. 
Minden találkozóhoz egy releváns aktivitást választottunk, 
hogy az illeszkedjen a fő tevékenységhez. A hat tégla 
foglalkozásokról bővebben az 1. mellékletben olvashatsz.

D)  Az 1  feladat bemutatja és kontextusba helyezi a 
foglalkozást. A gyerekekre fókuszál és több, a téma 
kibontásához szükséges kérdést is tartalmaz.

E)  A 2  feladat egy rövid leírást tartalmaz arról, hogy a 
gyerekeknek mit kell építeniük, tesztelniük. A foglalkozásnak 
teret kell engednie a gyerekek kreatívitásának, a 
bütykölésnek és a szabad építésnek.

F) A 3  feladat során a gyerekek dokumentálhatják és 
megoszthatják az ötleteiket, vázlataikat.

G) Az alkalmanként elhelyezett illusztrációk segítenek kiemelni 
az adott foglalkozás lényeges kulcspontjait.

H)  A szókincs mezőben felsorolt szavak tartalmazzák azon 
kifejezéseket, amelyekről érdemes beszélnetek.

I)  A tippek plusz információt kínálnak, hogy a foglalkozás a 
lehető legsikeresebb lehessen.

J)  Az eredmény egy gyors áttekintást nyújt a munkamenet 
céljáról, és segít átlátni a teljes a programot. 

Így használd a Csapattalálkozó útmutatót!
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2. FOGLALKOZÁS: Kezdjünk el játszani!

Nevelési tipp Nézd meg az 1. feladat három vonatkozó kérdését, 

hogy miként igényelnek egyre összetettebb válaszokat a gyerekektől. 

Próbálj meg a többi feladat során is többszintű kérdéseket feltenni.

Hol lehet játszani a városunkban? 

Hat tégla bemelegítés (10 perc)

Íme a hat tégla II. 1

1. feladat (10 perc)

Mutasd be röviden a FIRST ® LEGO® League Discover programot a gyerekeknek. 

Mond el, hogy egy olyan közösségi teret kell tervezniük, ahol 

az emberek akívabbak és egészségeseb
bek lehetnek, és a 

program végén egy Ünnepi esemény vár majd rájuk.

Megkérdezheted a gyerekektől:

• Nevezzenek meg olyan helyeket, ahol szeretnek játszani

• Nevezzék meg a kedvenc játszótéri eszközüket, vagy egy 

akadálypálya kedvenc elemét

• Mondják el, szerintünk miért lenne szükséges egy újabb játékos térre a városban.

2. feladat (25 perc)

Csapatokban dolgozva minden gyerek építsen meg egy olyan játszótéri eszközt, 

ami már létezik a városban. Ez a feladat a szabad építésről szó, ahol a gyerekek 

szabadjára engedhetik a fantáziájukat, úgy, hogy minden gyerek más eszközt 

képviselhet.

3. feladat (15 perc)

A gyerekek rögzítsék a Mérnöki munkafüzetjükben azt a modellt, amit a foglalkozás 

során megépítettek.A Mérnöki munkafüzetben van egy nagyobb hely, ahol 

lerajzolhatják, vagy leírhatják a kedvelt játszótéri játékukat Ha a gyerekek tudnak 

már írni, engedd, hogy minél több szót leírjanak a munkafüzetbe az alábbi formát 

használva::

• Játszótéri eszköz neve

• Tulajdonsága (használat módja, színe, aktivitások)

TIPPEK

1   A foglalkozás leírása az 1. 

számú mellékletben található 

meg.

2   A képregény teljes 

terjedelmében a Mérnöki 

jegyzetfüzetben és a 

szőnyegen található.

EREDMÉNY

A gyerekek eszközöket építenek 

és be tudják röviden mutatni 

azt. A problémára egy meglévő

megoldást keresnek.

Egyre növekvő bizalommal 

beszélnek a gyerekek arról, amit 

építettek a foglalkozás alatt.

SZÓKINCS:

tervezés, aktív, egészség, 

eszköz

Olvassátok el 

a képregényt a 

gyerekekkel. 2

Maja és Markó szeretnek sokat mozogni

és közben jól szórakozni.

A
B
C
D

E

F

H

I

J

G

A hat tégla aktivitások 
egyszerű mégis remek 
oktatóeszközöket kínálnak, 
amelyekhez gyerekenként 
hat színes LEGO® DUPLO®

tégla szükséges.

C
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Egyesült Államokban végzett kutatások kimutatták, hogy ha a gyerekek már nagyon fi atal korukban 
találkoznak a STEM (azaz természet-, technológiai, mérnöki és matematika) tudományterületekkel, az 
pozitív hatással van a természetes kíváncsiságukra, miközben növeli a tudásukat és kialakítja a tanulási 
szokásaikat. Ha az oktatók táplálják ezt a fajta tudáséhséget, azzal egy hidat építenek a fi zikai világ, a 
STEM tudományok, a nyelvhasználat és a műveltség között.

A FIRST ® LEGO® League Discover során a gyerekeknek valós problémákra kell megoldást találniuk. 
Együtt kell dolgozniuk, rácsodálkozniuk a világra, kérdezniük, építeniük, meghallgatniuk másokat és 
megosztaniük a tudásokat.

A program végére a gyerekek így magabiztosabbá válhatnak, felkészületebben várhatják a jövő 
kihívásait, miközben megismerhetik a tanulás örömét.

Rendkívül fontos, hogy a gyerekek jól szórakozzanak. Minél jobb hangulatú egy foglalkozás, annál 
motiváltabbak lesznek a gyerekek. Szeretnénk, ha építenének, barkácsolnának, majd újraépítenének. 
Kell időt és teret engedni a kérdésekre és a dolgokra való rácsodálkozásra – beszéljetek az egészségről, 
fi zikumról, akadálypályákról és egy közösség általános igényeiről. Ne ijedj meg, ha nincs rögtön 
mindenre válaszod – és ne feledd, olyan, hogy kudarc, nem létezik. Ha valami elsőre nem sikerül, 
tanuljatok belőle, majd próbáljátok meg újra!

Korai STEM és játékos tanulás
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PLAYMAKERSSM Mérnöki jegyzetfüzet
A csapatok számára több PLAYMAKERSSM Mérnöki jegyzetfüzet is 
rendelkezésre áll, ahol a gyerekek rögzíthetik az összes ötletüket 
és vázlatukat a Discover szezon során. Minden foglalkozáshoz 
egy teljes oldal tartozik. Lehetőség szerint minden csapattag saját 
jegyzetfüzetet használjon. Bátorsítsd a gyerekeket arra, hogy az 
Ünnepi esemény során is használják a jegyzetfüzeteiket és mutassák 
meg azokat a zsűrinek.

PLAYMAKERS Discover szett
Minden Discover csapatnak rendelkeznie kell egy PLAYMAKERS 
Discover szettel, amely tartalmaz egy megépíthető LEGO® DUPLO®

akadálypályát, LEGO DUPLO fi gurákat, hat tégla készleteket, egy 
szőnyeget, és három építéshez szükséges kártyát. A Discover 
akadálypályája segít abban, hogy a gyerekek ráhangolódjanak a 
témára, és kiiindulási alapot jelent az alapötlet továbbgondolására és 
a további építkezéshez. A felülnézetből játszóteret ábrázoló szőnyeg 
ehhez egy közös építési teret ad a gyerekeknek.

Minden Discover szett öt ember számára elegendő hat tégla készletet 
tartalmaz. A legtöbb esetben ez elegendő lehet ahhoz, hogy minden 
gyerek és a tanár is kapjon egy teljes szettet. Minden gyereknél hat 
darab eltérő színű téglát kell elhelyezni. A hat tégla egyike a LEGO 
Foundation’s eszközeinek, amellyekkel játékos módon közelíthető 
meg az oktatás. A szórakoztató, rövid aktivitásokkal a gyerekek 
különböző képességeiket fejleszthetik, legyen szó szavak és 
fogalmak tanulásáról, kommunikációval, probléma megoldással és 
együttműködéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztéséről.

Discover More szett 
A Discover More szett egy minden gyerek számára hazavihető 
készlet, amelyet a gyerekek a szüleikkel együtt próbálhatnak ki 
a mellékelt iránymutatás alapján. A készlet kétszer hat színes 
téglát tartalmaz, hogy a gyerek és az egyik szülő együtt tudja azt 
használni. Ezek az aktivitások a tanulás fontosságára világítanak rá, 
megtanítanak STEM alapforgalmakat, és az osztályteremben történő 
játékos tanítást is támogatják.

A Hat tégla foglalkozásokról bővebben a LEGO Foundation oldalán 
olvashatsz: LEGOfoundation.com/sixbricks

Mire lesz szükséged?

MÉRNÖKI
JEGYZETFÜZET
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LEGO® Education Vidámpark szett (STEAM Park) 
Javasoljuk, hogy minden csapat szerezzen be egy külön 
megvásárolható Vidámpark szettet (STEAM Park). Minden csapattag 
használhatja a készletet, hogy így megismerje a legfontosabb STEM 
alapfogalmakat, valamint hogy kiegészítse a meglévő csapatmodellt.

Lehetnek olyan feladatok is a foglalkozások és az ünneplés során, 
amelyeket csak nehézkesen lehet megoldani a szett színes és 
funkciógazdag elemei nélkül.

A Vidámpark szett (STEAM Park) Tanári útmutató letölthető angol 
nyelven a LEGO® Education weboldaláról, megannyi segédanyaggal 
együtt. A dokumentum magyar nyelvű változata a hdidakt.hu, vagy a  
firstlegoleague.hu oldalon keresztül tölthető le. 
education.lego.com/en-us/support/preschool/teacher-guides

A tanári útmutató nem csak a szettet mutatja be, hanem megannyi 
kidolgozott, - akár szülők számára is - egyszerűen következő 
tananyagot is tartalmaz. Azt javasoljuk, hogy ha elsőként használjátok 
a Vidámpark szettet, akkor a tanári útmutatóból ezzel a három 
foglalkozással kezdjetek: 
1. Funkcionális elemek 
2. Üdvözöl a STEAM Park! 
3. Lejtők

A Vidámpark szett kartondobozban vásárolható meg. Tantermi 
használat mellett javasoljuk az egyszerűbb kezelés és a tartósabb 
kialakítás miatt műanyag tárolók használatát, főként ha a készletet 
sokat akarjátok használni. A műanyag doboz külön beszerezhető. A 
pedagóguson múlik, hogy a kartont, vagy a dobozt preferálja-e.

Mire lesz szükséged?

45024

STEAM Park 
Tanári Útmutató 

LEGOeducation.com
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A Discover More szettek kifejezetten abból a célből jöttek létre, hogy 
a gyerekek a szülőkkel, vagy a gondviselőjükkel otthon is tudják 
folytatni a játékos tanulást. Minden aktivitás hasznos, megnyerő 
és játékos élményt kínál gyermeknek és szülőnek, és ötleteket ad 
arra vonatkozóan, hogy miként változtató meg az, amit korábban 
építettek, milyen kérdéseket tegyenek fel.

Hogyan tartsam a kapcsolatot az otthoniakkal?
Készítettünk egy szülőknek átadható levelet, ami szükséges szerint 
szerkeszthető és kinyomtatható (letölthető a discover.fi rstlegoleague.
hu oldalról). Minden gyereknek érdemes adni egy hazavihető, kétszer 
hat téglát tartalmazó Discover More szettet, valamint a levelet.

Mindemellett hisszük, hogy az óvodapedagógusok és a tanárok 
tudják a legjobban, hogyan érdemes kommunikálni a szülőkkel 
és a törvényes képviselőkkel. Érdemes emiatt megfontolni más 
(levél, videó, weboldal, közösségi média) kommunikációs csatornák 
használatát. 

Ha a program óvodán, iskolán kívüli foglalkozás részeként érhető el, 
javasoljuk hogy vegyétek fel a kapcsolatot az oktatási intézménnyel, 
a szülőkkel való kapcsolattartáshoz.

Tudni fogják mit kell tenni?
A levél tartalmaz minden fontos információt a FIRST® LEGO® League 
Discover programmal és az azzal kapcsolatos oktatási koncepcióval 
kapcsolatban. Minden foglalkozást pontosan leír a szülőnek, hogy 
tudjon beszélni azokról a gyerekével. Javasoljuk, hogy minden óvoda, 
iskola tartosan egy szülői értekezletet, ahol a szülők és a törvényes 
képviselők jobban megismerhetik a programot, találkozhatnak a 
készletekkel, és megkaphatják a Discover More szettjüket. 

A szülői értekezleten érdemes beszélni:
• Általánosan a programról
• A fejlesztendő készségekről, kompetenciákról
• A program végén tartott Ünnepi eseményről
• A programban rejlő lehetőségekről
• A Discover More készletről és annak otthoni felhasználásáról

Hogyan követhetem a Discover More aktivitásokat?
Kiemelten fontos, hogy a pedagógusok tudják, a gyerekek milyen 
feladatokat hajtottak végre otthonukban. Minden foglalkozás elején 
számjatok időt az azzal kapcsolatos beszélgetésre, ahol nem csak 
az a fontos, hogy elvégezték-e a házi feladatot, hanem az is, hogy 
élvezték-e. Ezek a feladatok hidat teremtenek az óvoda, iskola és az 
otthon között.

Ha a hat tégla foglalkozáson ügyesek voltak a gyerekek, érdemes azt 
otthon is megismételniük. Bátorítsd őket, hogy végezzék el azt újra 
hazaérve, úgy hogy abban gyerek és szülő is örömét lelje.

Hogyan tudom támogatni az otthoni tanulást?
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A program végén minden csapat hivatalos 
az Ünnepi eseményre (10. foglalkozás). A 
gyerek imádják megosztani másokkal azt, amit 
építettek és amit a foglalkozásokon tanultak. 
Az ünneplés lehet tanteremben, könyvtárban, 
vagy bármilyen megfelelő közösségi térben, 
ahol a csapatoknak van terük mozogni, építeni 
és szórakozni.

ÍGY LESZ 

EMLÉKEZETES 
AZ

ESEMÉNYRE KÉSZÜLVE:

• Keressetek egy jó helyet.

• Hívjátok meg a szülőket, tanárokat

 ismerősöket, barátokat.

• Keressetek önkéntes zsűritagokat.

• Nyomtassátok ki a pontozólapokat 

és az okleveleket.

•Olvassátok el a forgatókönyvet.

ESEMÉNY ALATT:•Tegyél le közös szőnyegeket a csapatoknak.• Két csapatonként legalább egy zsűritag legyen.• A végső kihívást tedd izgalmassá a gyerekeknek.• Figyeld, hogy a zsűritagok beszéljenek a csapatokkal.
• Az esemény végén osztd ki az okleveleket.• Élvezzétek az ünnepi esemény minden percét.

AZ ESEMÉNY UTÁN:

• Vegyétek át a többi Vidámpark szett leckét.

•  Folytassátok a tanulást, még több releváns STEM 

aktivitás megismerésével.

•  Keressetek rá alkalmat, hogy a tanult fogalmakat 

átismételjétek.

• A megszerzett 

csapatmunka 

ismereteket máshol is 

használjátok..
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1  FOGLALKOZÁS: Mozduljunk meg! 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nevelési tipp: Ismerjétek fel azokat az óvodai vagy iskolai 
pillanatokat, amelyek segítenek a STEM tudományok 
megismerésében (például a homokozóban, vagy festés közben). 

A foglalkozás elején alkossatok olyan négy fős csoportokat a 
gyerekekből, akik a program végéig együtt fognak dolgozni.

Mit fedezhetünk fel a Vidámpark készlettel?

Hat tégla bemelegítés (20 perc)
Íme a hat tégla 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mutasd meg a gyerekeknek a hat tégla LEGO készletet, és azt hogy miként 
használhatják az osztályteremben, csoportszobában és otthon azt új képességek és 
tudás megszerzéséhez.

A maradék időben ismerkedjetek meg röviden a hat téglával a mellékletben található 
első feladat segítségével. 

1  feladat (10 perc)
Válasszatok ki egy gyereket, akiknek el kell mutogatnia szavak nélkül egy fi zikai 
mozgást, játékot vagy sportot, amit a többieknek kell kitalálniuk. Ha megvan 
a megoldás, álljon ki más, és ismételjétek meg a feladatot több alkalommal. A 
nyelvhasználat ösztönzése érdekében a következő kérdéseket érdemes feltenni a 
csoportnak:

• Milyen szavakkal írhatjuk le ezt a mozgást?
• Hol láttatok hasonló mozdulatokat? Ki az, aki csinálhatja?

2  feladat (30 perc)
Engedd a gyerekeknek, hogy játszanak a Vidámpark készlettel. Osztönözd őket, 
hogy szabadon építsenek, ami lehetőséget teremt számukra, hogy szabadjára 
engedjék a fantáziájukat, és felfedezzék a készletben lévő építőelemeket. Az 
építményeik tartalmazzanak bármit, ami pörög, gurul, hintáz vagy fordul. A 
témához való kapcsolódás érdekében, keressétek meg azokat az elemeket, 
amelyekkel szívesen játszanának bármilyen fi zikailag fárasztó játékot az udvaron.

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Javasoljuk, hogy a 
Vidámpark szettet még az 
első foglalkozás megkezdése 
előtt csomagoljátok és 
próbáljátok ki. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg. 

EREDMÉNY

A gyerekek kipróbálják a 
Vidámpark készletet, kreatívan 
építve, új dolgokat kipróbálva.

Nem számít, hogy a gyerekek mit 
építenek..

SZÓKINCS:
mozgás, pörgetés, gurulás, 

hintázás, fordulás
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2  FOGLALKOZÁS: Kezdjünk el játszani!

Nevelési tipp Nézd meg az 1. feladat három vonatkozó kérdését, 
hogy miként igényelnek egyre összetettebb válaszokat a gyerekektől. 
Próbálj meg a többi feladat során is többszintű kérdéseket feltenni.

Hol lehet játszani a városunkban? 

Hat tégla bemelegítés (10 perc)
Íme a hat tégla II. 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1  feladat (10 perc)
Mutasd be röviden a FIRST ® LEGO® League Discover programot a gyerekeknek. 
Mond el, hogy egy olyan közösségi teret kell tervezniük, ahol 
az emberek akívabbak és egészségesebbek lehetnek, és a 
program végén egy Ünnepi esemény vár majd rájuk.

Megkérdezheted a gyerekektől:

• Nevezzenek meg olyan helyeket, ahol szeretnek játszani
• Nevezzék meg a kedvenc játszótéri eszközüket, vagy egy 

akadálypálya kedvenc elemét
• Mondják el, szerintünk miért lenne jó, ha lenne egy újabb

játékos tér a városban.

2  feladat (25 perc)
Csapatokban dolgozva minden gyerek építsen meg egy olyan játszótéri eszközt, ami 
már létezik a városotokban. Ez a feladat a szabad építésről szó, ahol a gyerekek 
szabadjára engedhetik a fantáziájukat, úgy, hogy minden gyerek más eszközt 
képviselhet.

3  feladat (15 perc)
A gyerekek rögzítsék a Mérnöki jegyzetfüzetjükben azt a modellt, amit a foglalkozás 
során megépítettek.A Mérnöki jegyzetfüzetben van egy nagyobb hely, ahol 
lerajzolhatják, vagy leírhatják a kedvelt játszótéri játékukat Ha a gyerekek tudnak 
már írni, engedd, hogy minél több szót leírjanak a munkafüzetbe az alábbi formát 
használva::

• Játszótéri eszköz neve
• Tulajdonsága (használat módja, színe, aktivitások)

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A képregény teljes 
terjedelmében a Mérnöki 
jegyzetfüzetben és a 
szőnyegen található.

EREDMÉNY

A gyerekek saját eszközöket 
építenek és be tudják röviden 
mutatni azt. A problémára egy 
meglévő megoldást keresnek.

Egyre növekvő bizalommal 
beszélnek a gyerekek arról, amit 
építettek a foglalkozás alatt.

SZÓKINCS:
tervezés, aktív, egészség, 

eszköz

Olvassátok el 
a képregényt a 
gyerekekkel. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Maja és Markó szeretnek sokat mozogni
és közben jól szórakozni.

Tudják, hogy milyen remekül érzik 
magukat, amikor mozognak és játszanak.

Ötletekre van szükségünk, hogy még
több ember mozoghasson.

Segítsetek nekünk és 
mutassátok meg, 
hogy mire jutottatok.



14 Csapattalálkozó útmutató  I  Foglalkozások

3  FOGLALKOZÁS: Oldjunk meg problémákat!

Nevelési tipp: Ezen a foglalkozáson szó esik többek között a 
problémamegoldásról, valamint a tanulási szokásokról. Használd 
gyakran ezeket a kifejezéseket, így fejlesztve a szókincset.

Hogyan tudunk egy üres teret arra használni, hogy 
az emberek aktívabbak, játékosabbak legyenek?

Hat tégla bemelegítés (10 perc) 
Mit tudsz építeni? 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1  feladat (10 perc) 
Hajtsd ki a PLAYMAKERSSM szőnyeget, majd vizsgáljátok meg a gyerekekkel. 
Beszéljetek arról, hogy mi minden látható azon. Figyeljetek meg különböző pontokat 
rajta.

Amit érdemes megkérdezned: 

• Mivel tudnánk játszani ezen a területen?
• Miért lehet a domb, a fall, vagy éppen a fa probléma?
• Milyen féle játékeszközökkel tudnának játszani ezen a területen?

2  feladat (25 perc) 
Csapatokban dolgozva építsék meg a gyerekek a dombra az akadálypályát a 
Discover szettben lévő kártyákat használva. Ha elérhető a Vidámpark szettet 
is használhatják más olyan saját ötleteket megépítve, amelyek a dombot 
játékosabban, aktívabban használhatóvá tehetik. Az új modellek során érdemes lehet 
mászórudakat, lépcsőket, rámpákat tervezni.

3  feladat (15 perc) 
Mutassák meg a gyerekek, hogy ők miként tennék aktívabbá, sportosabbá a 
domb használatát. Szerepjáték során használják a LEGO® DUPLO® figurákat 
demonstrálásra, játszanak el azokkal egy történetet.

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

   A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg.

EREDMÉNY

A gyerekeknek követniük kell 
az építő kártyákon lévő vizuális 
instrukciókat az akadálypálya 
megépítéséhez.

Nem hiba, ha a megépített 
akadálypálya eltér attól, ami a 
kártyán látható.

Szerepjáték során játszhatnak az 
általuk épített akadálypályával.

SZÓKINCS: 
probléma, akadálypálya
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4  FOGLALKOZÁS: Másszunk!

Nevelési tipp: A foglalkozás alatt a gyerekeknek új modelleket 
kell létrehozniuk meglévő tereket és lehetőségeket használva. 
Keressetek példákat a valóságból, képeket, videókat a koncepció 
bemutatása előtt.

Hogyan tudjuk a körülöttünk megtalálható 
dolgokat használni, hogy aktívabbak legyünk?

Hat tégla bemelegítés (10 perc) 
Trükkös torony 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1  feladat (10 perc) 
Kérd meg a gyerekeket, hogy gondoljanak egy nagy és magas fára, amelyre 
szívesen felmásznának. 

Amit érdemes megkérdezned: 

• Mi van a fán, ami segíthet a mászásban?
• Mit szerelnél fel a fára, hogy játékosabb lehessen (például létra, kötélhágcsó, kötél 

vagy fali házikó)?
• A fán lévő felszerelésekkel hogyan mozognál?

Érdemes a gyerekekkel átgondolni és megfontolni - akár példákat keresve -, hogy 
miként lehet úgy a fákhoz tárgyakat rögzíteni, hogy azok ne sértsék meg a növényt. 
Érdemes velük átgondolni, hogy milyen fajtájú fát használnának szívesen.

2  feladat (25 perc) 
Építsenek a gyerekek LEGO® elemekből egy fát, és egy olyan akadálypályát vagy 
eszközt, amit ahhoz erősítenének. Ha elérhető, a Vidámpark készletben lévő LEGO® 
DUPLO® elemeket is használhatják az építés során.

Javasoljuk, hogy elsőként minden gyerek maga építsen, majd egy idő után 
alakítsatok párokat, csoportokat a közös munkához és az építőelemek 
megosztásához. 

3  feladat (15 perc) 
Rajzolják le és címkézzékmeg a gyerekek az általuk tevezett fára rögzíthető 
eszközt  a Mérnöki jegyzetfüzetükbe. Adjanak nevet a tárgynak, majd mondják 
el, hogy milyen mozdulatok szükségesek a használatához. Beszéljétekmeg a 
gyerekekkel, hogy miért az adott eszközt választották. Lehet, hogy azért, mert az tűnt 
a legszórakoztatóbbnak, vagy amiatt mert több féle mozgást is támogat, vagy jól ki 
tudja használni a fa adottságait.

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

   A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg.

EREDMÉNY

A gyerekek a meglévő tudásokra 
tudnak támaszkodni.

Képesek együtt, csapatban 
dolgozni, megosztva egymással 
ötleteiket és LEGO darabjaikat.

SZÓKINCS:
meglévő, mászás, mozgás, 

felszerelés
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5  FOGLALKOZÁS: Játszunk!

Nevelési tipp: Használhatok egyszerűen követhető utasításokat, 
feladatleírásokat a játékkészítéshez, olyanokat, amelyek hasonlóak 
az algoritmikus gondolkodáshoz, programozáshoz. A lépésről-lépésre 
követhető utasítások akár programutasításokként is felfoghatók.

Milyen olyan játékot tudsz kitalálni, ahol a cél az 
emberek megmozgatása?

1  feladat (20 perc) 
Gondoljanak a gyerek egy olyan játékra, amivel a játszótéren játszanának. 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  
Utána találjanak ki egy teljesen új játékot, olyan sokak által ismert eszközöket 
felhasználva, mint például a labda, vagy a karika. 

Amit érdemes megkérdezned: 

• Mi a játék célja?
• Hogyan kell játszani? Hogyan magyaráznád el másoknak? Mik a szabályok?
• Tudod úgy módosítani az ötletedet, hogy valamilyen fal is szerepet játszon benne?

2  feladat (25 perc) 
Immár csapatokban dolgozva a gyerekek a Vidámpark szettet használva építsenek 
meg egy olyan jelenetet, ahol éppen emberek (LEGO figurák) a kitalált játékot 
játszák. Megépíthetik a falat, a játékteret és más eszközt objektumot is, ami a 
játékhoz szükséges.

Bátorítsd a gyerekeket, hogy merjék szabadjára engedni a képzeletüket és legyenek 
kreatívak, a játék, illetve az útmutató és a szabályok megalkotásánál, és ha lehet 
részletekbe menően mutassák be a játékot.

3  feladat (15 perc) 
A gyerekek mutassák meg a többieknek, hogy milyen szabályokat alkottak és milyen 
jelenetet építettek megt.

Amit érdemes megkérdezned:

• Szerinted az emberek miért szeretnének játszani a játékoddal?
• Hogyan tudnád körbeírni a játék szabályait?

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A játék lehet bármilyen 
labdajáték, futás vagy például 
fogócska.

EREDMÉNY

A gyerekek különböző aktívitásra 
serkentő lehetőségeket fognak 
beazonosítani (például egy 
játékot ).

Követhető, könnyen megérthető 
utasításakot fognak megalkotni.

SZÓKINCS: 
feltalál, útmutató, szabály



PLAYMAKERSSM 17

6  FOGLALKOZÁS: Guruljunk le!

Nevelési tipp: Gondolt át, hogy a STEM koncepció miként jelenik 
meg ebben a feladatban. Különösen azt, hogy tudományos 
alapfogalmak miként tudnak beépülni problémamegoldó feladatokba.

Hogyan lehet egy rámpa szórakoztató és miként 
lehetünk azzal fittebbek, egészségesebbek?

Hat tégla bemelegítés (10 perc) 
Készíts egy kockát! 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 
A feladat végrehajtása közben kérdezd meg a gyerekektől:

• Vajon a kocka legurulna egy lejtőn? Miért?
• ha feldobod a kockát a levegőbe, majd elkapod azt, akkor miért esik vissza?

1  feladat (10 perc) 
Mutass a gyerekeknek olyan fotókat, vidókat, amelyekken különböző tárgyak, 
objektumok gurulnak. A például érdemes üveggolyókról, játék autokról, és a lejtőkön 
leguruló emberekről beszélnetekl.

Amit érdemes megkérdezned:

• Milyen érzés lecsúszni egy csúszdán?
• Mi történik, ha elkezdesz futni, vagy gurulni egy lejtőn lefelé vagy egy rámpán?

2  feladat (25 perc) 
Építsék meg a gyerekek a Vidámpark szett ferde pályáját. A lényeg, hogy legyen egy 
lejtő akár kártyákból, fajátékokból vagy könyvekből 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

. Próbáljatok meg többféle 
járművet, LEGO® DUPLO® figurát legurítani, lecsúsztatni a lejtőn. Figyeljétek meg, 
hogy a lejtőn lecsúszó tárgyakra miként hat a gravitáció és a lendület. Utána 
beszéljétek át, hogy mit láttatok:

• Hogyan tudunk egy dombot, vagy egy rámpát arra használni, hogy 
egészségesebbek, fittebbek legyünk?

• Miért lehet ez a fajta aktivitás szórakozató az embereknek?
• Ha lenne egy akadálypályán ilyen fizikai aktivitás, az miként ösztönözné az 

embereket, hogy ki akarják azt próbálni?
• Milyen más módon lehet használni a gravitációt és a gyorsulást, hogy aktívabbak 

és fittebbek legyünk?

3  feladat (15 perc) 
A gyerekek rajzoljanak le és címkézzenek meg egy lejtőn végezhető aktivitást a saját 
Mérnöki jegyzetfüzetükben. Körülírhatják a mozgás fajtáját, és azt, hogyan éreznék 
magukat a használata közben. Lehetőleg minél többször használjátok a gravitáció 
szót. 

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Az aktivitásról még több 
információt a Vidámpark szett 
Tanári útmutatójában a Lejtők 
fejezetnél taláhatsz.

EREDMÉNY

A gyerekek felismerik a lejtőket 
és kísérleteznek azokkal.

SZÓKINCS:
lejtő, gravitáció, lendület



18 Csapattalálkozó útmutató  I  Foglalkozások

7  FOGLALKOZÁS: Fejlesszük tovább!

Nevelési tipp: Ez a foglalkozás teljes egészében az ötletek 
iterációjáról és fejlesztéséről szól, reagálva a korlátokra és a 
kihívásokra. Ne aggódj az így bemutatott nehézségek, korlátok miatt, 
a gyerekek arra összpontosítsanak, amit alkotnak.

Hogyan lehetne az akadálypályát jobbá tenni a 
város számára?

1  feladat (15 perc) 
Mond el a gyerekeknek, hogy a mai foglalkozáson át kell építeniük és tovább kell 
fejleszteniük a korábban tervezett akadálypályájukat. Ehhez gondoljanak mindenkie, 
aki a városban él, számba véve az emberek eltérő adottságait és kívánságait.

Amit érdemes megkérdezned: 

• Kik laknak a városunkban?
• Hogyan lehetne továbbfejleszteni a meglévő akadálypálya eszközöket, hogy 

azokat mindenki használni tudja? Néhány példa:
 – Olyan eszközök tervezése, ami a kerekesszékesek számára is hozzáférhető
 – Olyan tervek készítése, amelyek különböző korosztályok igényeinek is 
megfelelnek

 – Olyan tér tervezése, ahova az emberek a háziállataikat is elhozhatják
• Az előző ötletedhez képest milyen dolgokon változtatnál?

2  feladat (30 perc) 
Építsék meg a csapatok az új és továbbfejlesztett akadálypályájukat. Emlékeztesd 
őket arra, hogy különféle képességű és életkorú emberek számára érdemes az 
eszközöket megtervezniük. Megépíthetik akár azt a modellt is, amit korábban már 
megterveztek, de közben arra kell gondolniuk, hogy az miként lehetne más az új 
megközelítéssel. Bátorítsd a gyerekeket, hogy párokban dolgozzanak csapaton 
belül és hogy fontolják meg, hogy a továbbfejlesztett akadálypálya miként lehetne 
érdekes azoknak az embereknek, akiket ők személyesen ismernek.

3  feladat (15 perc) 
Állítsák fel a gyerekek a továbbfejlesztett akadálypályájukat a szőnyegre.

Engedd, hogy a gyerekek bemutassák, amit készítettek:

• Az akadálypálya melyik része az, amit te építettél?
• Mással együtt csináltátok?
• Az építmény egyes elemei mire valók? Kik fogják azt használni?

EREDMÉNY

A gyerekek a csapatukkal együtt 
fognak dolgozni az akadálypálya 
megépítése során. Figyelni 
fognak mások ötleteire, és arra, 
hogy a csapaton belül eltérő 
vélemények merülhetnek fel.

SZÓKINCS: 
továbbfejleszt, hozzáférhető, 

akadálypálya
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8  FOGLALKOZÁS: Legyünk innovatívak!

Nevelési tipp: Figyeld meg, hogy az eddigi foglalkozások során 
mit tanultak a gyerekek, és vidd őket magasabb szintre. A mostani 
feladatokban lényeges, hogy a gyerekek hogyan tudják hasznosítani 
a már megszerzett tudást a Vidámpark szett elemeit használva.

Hogyan lehet mozgó alkatrészekkel megváltoztatni 
az akadálypályát? 

Hat tégla bemelegítés (15 perc)
Vak építés 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Az aktivitás során kérdezd meg a gyerekeket, hogy gondolják át, miként tudnak 
egymásnak segíteni az építés során. Az, hogy alaposan megnézik és körülírják az 
építőelemeket rendkívül hasznos lesz az egész foglalkozás során.

1  feladat (30 perc)
Párokban vagy csapatban dolgozva a gyerekek válasszanak ki maguknak egy 
akadálypálya elemet, amit megépítenek. Az első foglalkozás alapján engedd, hogy 
újra felfedezzék a Vidámpark szett funkcionális alkatrészeit. Gondolják át, hogy mely 
építőelemek alkalmasak mozgásra, és hogy miként mozognak. Az építés során egy 
ilyen funkcionális mozgóalkatrészt kell beépíteniük az akadálypályába, amely során 
bárorítsd őket, hogy legyenek kreatívak és innovatívak.

Amit érdemes megkérdezned:

• Hogyan tudsz valamit mozgásba hozni? Ez miben innovatív?
• Miben tér el az akadálypálya ahhoz képest, amit korábban építettél?
• Miért jobb, hogy mozog?

2  feladat (15 perc)
Rajzolják le és címkézzék fel a Mérnöki jegyzetfüzetükben a gyerekek azt a mozgó 
alkatrészt tartalmazó akadálypályát, amit építettek. Jegyezzék le a mozgást és annak 
módját, ahogy a modellt jobbá tették. Figyelj arra ,hogy lehetőleg minél többször 
használják a kreatív, innovatív, változás és fejlesztés szavakat.

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  A foglalkozás leírása az 1. 
számú mellékletben található 
meg.

EREDMÉNY

A gyerekek a képzeletüket és a 
kreatívitásukat használva valami 
innovatívat alkotnak, felváltva 
korábbi ötletüket.

A funkcionális elemek 
megismerésével valami új, 
mozgó építményt hozhatnak 
létre.

SZÓKINCS:
funkcionális, kreatív,

innovatív
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9  FOGLALKOZÁS: Kapcsolódjunk! 

Nevelési tipp: Eljött az ideje, hogy a csoportmunkát elmélyítsd 
a gyerekek között, legyen szó megosztásról, egyetértésről és 
kompromisszumokról. Figyeld meg, hogy a csapatok hogyan 
beszélnek egymással és ez miként változik meg a program alatt.

Hogyan lehet kombinálni két ötletet eggyé egy új 
modellt készítve?

Hat tégla bemelegítés (15 perc) 
Ne tervezz előre! A gyerekek válasszák ki azt a korábbi hat tégla aktivitást, amit 
megismételnének a bemelegítés alatt. Fontos, hogy az osztály egyetértsen a 
választásban. Gondolják át a gyerekek, hogyan lehet meghozni a kompromisszumos 
döntést.

1  feladat (30 perc) 
A gyerekek alkossanak két fős párokat.Minden párnak építenie kell egy 
akadálypályát mozgó alkatrésszel. Bátorítsd őket, hogy gondolják át, miket építettek 
a korábbi foglalkozásokon, majd válasszák ki abból a legjobb ötletet. Beszéljetek 
arról, hogy miként választották ki az ötletetet és miként jutottak kompromisszumra, 
ha valamiben nem értettek egyet. 

Ha minden pár megépítette a saját modelljét - de legkésőbb a feladat félidejében -, 
kérj meg két párt, hogy egyesítsék az ötleteiket egy közös építménybel. Bátorítsd 
őket, hogy:

• Nézzék meg mindkét modellt és azt, amit csináltak.
• Keressék meg mindkét modellen a legjobb részeket és azokat az elemeket, 

amelyeken nem változtatnának.
• Keressenek arra lehetőségeket, hogy mindkét lehetne a modelleket ötvözni.
• Építsék össze a modellt, iterálva a korábbi terveket, és kombinálva a kettőt.
• Beszéljék meg, hogy a 2. feladat során ki lesz az, aki bemutatja majd a modellt.

2  feladat (15 perc) 
Minden csoport ossza meg a többiekkel, hogy mit építettek. Főként arra 
összpontosítsatok, hogy a csapatok miként ötvözték egymás ötleteit, miként állt elő 
a közös akadálypálya. A gyerekek lehetőleg reagáljanak arra, hogy milyen ötleteket 
választottak ki, miért, és hogyan tudtak együtt dolgozni.

EREDMÉNY

A gyerekek a korábbi 
foglalkozások során szerzett 
tudást és tapasztalatokat 
fogják használni a probléma 
megoldásához.

Ösztönözni kell őket, hogy 
legyenek kitartóak, és a 
csoportmunkát az ötletek 
ötvözésére használják.

SZÓKINCS: 
iteráció, kombinálás, reagál
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10  FOGLALKOZÁS: Ünnepi esemény

Készen álltok az utolsó kihívásra?

A csapatok felkészítése (10 perc) 
Üdvözölj minden gyermeket az eseményen és mond el, hogy mi mindent kell 
csinálniuk a foglalkozás alatt. Az összes ötletüket össze kell gyűjteniük, hogy 
megépítsék a végső akadálypályát, osszák meg a Mérnöki jegyzetfüzetükben lévő 
ötleteiket, majd oldják meg a különleges kihívást. Ami a legfontosabb, a cél, hogy a 
baráraikkal együtt dolgozznak, kreatív modelleket hozzanak létre, és élvezzék, amit 
csinálnak! 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kihívás (20 perc) 
Az esemény során a gyerekeknek az alábbi aktivitásokban kell részt venniük:

• Csapatként építsék meg a végső akadálypályájukat.
• A Discover készlet hegyi akadálypálya része szerepeljen a végső tervben.
• Használják a Vidámpark szett valamely elemét, hogy az akadálypályát mozgásba 

hozzák 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

.
• Végezzék el a különleges kihívást.

Különleges kihívás (10 perc) 
Két csapatot társíts egymással. Dolgozzanak együtt és az általuk épített 
akadálypályákat, játéktereket egységesítsék mintha azok közösek lennének. Ezek 
után építsenek egy új akadály elemet, amely mindkét modellhez tud csatlakozni. 
Ideális esetben ez az új elem egy funkcionális, mozgóalkatrészt a Vidámpark szettből 
felhasználva. 

A csapatok értékelése (az esemény alatt) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 
Míg a gyerekek építenek, a zsűrítagok látogassák meg őket és beszéljenek velük 
arról, hogy miket építettek, illetve hogy a modelleket miért így építettek fel. Nézzék 
meg a Mérnöki jegyzetfüzetben lévő terveket. 

A zsűritagoknak érdemes megkérdezniük: 

• Mit terveztél és építettél?
• Hogyan tudtad teljesíteni a különleges kihívást?
• Mi a különbség a városodban elérhető játékterek és az általad tervezett között?
• Hogyan tudtatok csapatban együtt dolgozni?

Ünneplés (20 perc) 
Habár az építés, a problémamegoldás, és a zsűrizés adja az esemény gerincét, kell 
időt szakítanod arra, hogy megünnepeljétek azt, amit az egyes gyerekek és csapatok 
a foglalkozások során elértek. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TIPPEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Fontos, hogy a gyerekek 
érezzék, hogy összefügg az, 
amit a foglalkozások alatt 
elértek azzal, amit a végső 
kihívás során rájuk vár.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Segíts a gyerekeknek egy 
funkcionális alkatrészt 
választani, ha ők korábban 
nem választottak egyet. 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Minden két csapat mellé 
érdemes legalább egy 
felnőttet rendelni (egy szülőt 
vagy segítőt). Segíthetnek 
a csapatoknak a feladatnál 
maradni. A zsűritagok fognak 
dönteni az egyes díjakról. Az 
ellenőrző kérdésekre példát 
a 3. számú mellékletben 
találhatsz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  Az ünneplés előtt nyomtass 
ki elegendő oklevelet minden 
gyereknek Átadáskor jöjjenek 
ki a gyerekek egyenként és 
csapatként is, hogy külön-
külön is megismerjék és 
megtapsolják őket. Egy jó 
FIRST® LEGO® League 
Discover esemény mindig 
ünnepléssel ér véget.
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A Csapattalákozó útmutatóban bemutatott hat tégla foglalkozásokon túl további tananyag itt található: 
LEGOfoundation.com/sixbricks

Kiindulási tevékenység
1. Minden gyerek szétszedi a tégláit, majd 

szétteríti azokat.

2. Becsukott szemmel megkeverik az előttük 
lévő téglákat.

3. Még mindig csukott szemmel, minden 
gyerek választ egy téglát, majd magasba 
tartja azt.

4. Minden gyerek kinyithatja a szemét, hogy 
lássák milyen színt választottak.

Irányított kérdések
• Milyen színű tégla van nálad?

• Ismered mindegyik szín nevét?

• Külön tudod választani a meleg és a hideg 
színű téglákat?

• Tudsz egy szivárványt készíteni a 
téglákból?

5. Egy új körben a gyerekek bármilyen 
téglát választhatnak. Nézzék meg azt 
fi gyelmesen, forgassák meg a kezükben.

Irányított kérdések
• Milyen színű a téglád? Milyen érzés kézben 

fogni (kemény, puha, érdes, csúszós, stb,)?

• Milyen formákat és felületeket látsz a 
téglán? Mennyi szegecset látsz rajta?

6.  A gyerekek újraépítik a hat téglát.

Íme a hat tégla I 
Amit a gyerekek tanulnak:
Megismerik a hat téglát, játszanak azokkal
Figyelnek és reagálnak a felmerülő kérdésekre
Saját vélemény, gondolatok megfogalmazása

5-10

Mennyiségek és értékek összehasonlítása
Kiindulási tevékenység 1-4 lépésének ismétlése
5. A gyerekek nézzenek körbe a szobába, és 

keressék meg a hasonló színű téglás társaikat.
6. Álljanak össze színenként csoportokba.

Irányított kérdések
• Melyik csoportnak van a legtöbb, a legkevesebb 

téglája? Kiknek van ugyanannyi? Hogyan 
ellenőrizzük? 

(Engedd, hogy a gyerekek találják meg a megoldást 
– például minden csoport építsen egy tornyot)

5-10

Hasonló színek megtalálása
Kiindulási tevékenység 1-4 lépésének ismétlése
5. A gyerekek keressenek valakit a szobában (vagy 

kint) akinek hasonló színű téglája van.

Irányított kérdések
• Honnan tudod, hogy a szín pont ugyanolyan és 

nem világosabb, sötétebb? 
• A természetben minek van hasonló színe?

5-10

1  melléklet: Hat tégla foglalkozások
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1  melléklet: Hat tégla foglalkozások

Kiindulási tevékenység
1. A gyerekek leteszik maguk elé sorban a 

tégláikat (lásd a lenti képen). 

2. Ujjukat a piros téglára helyezik, majd 
kihúzzák azt balra. 

3. A sötétkék téglát fejjel lefelé fordítják (vagy 
az oldalára).

4. A zöld téglát a piros tetejére helyezik, úgy 
hogy az teljesen fedje az alsó téglát. 

(A kiadott utasítások szabadon módosíthatók, 
variálhatók, gyorsíthatók).

Irányított kérdések
• Hogyan tudjátok fenntartani a fi gyelmeteket 

(bátoríts néhány gyerekekt, hogy 
magyarázzák el bővebben)?

• Hogyan tudnánk a feladatot még nehezebbé 
tenni? 

Íme a hat tégla II 
Amit a gyerekek tanulnak:
Térbeli készségek használata tájékozódáshoz
Figyelem fenntartása, koncentráció
Tevékenységek kezdeményezését

5-10

Próbáljátok meg két kézzel
Kiindulási tevékenység 1. lépésének ismétlése
2. A gyerekek megfogják az első és az utolsó 

téglájukat, és megcserélik azokat (mókás lehet 
ezt többször ismételni). 

3. Cseréljék meg a piros és a zöld téglát (más szín 
is lehet).

4. Fogják meg bal kezükkel a kék téglát és tegyék 
az ölükbe. 

(Az utasítások szabadon variálhatók, módosíthatók).

Irányított kérdések
• Milyen egyéb utasítások legyenek? (Engedd, 

hogy a gyerekek javasoljanak)

5-10

‘Gondolkozz’ a kezeddel
Kiindulási tevékenység 1. lépésének ismétlése
2. A gyerekek vizsgálják meg, hogy két téglát 

mennyi féle módon lehet összeépíteni.
3. A hat téglát felhasználva nézzék meg, hogy 

milyen formák, alakzatok építhetők meg azokból. 

Irányított kérdések
• Milyen módokon rögzítetted egymáshoz a 

téglákat?
• Milyen alakzatokat csináltál? (pl.: lépcső, 

torony…)
• Minek az építése volt szórakoztató?

5-10
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1  melléklet: Hat tégla foglalkozások

Kiindulási tevékenység
1. A gyerekeknek egy általuk választott 

élőlényt kell megépíteniük a téglákkal.

2. Majd mindenki kap lehetőséget arra, hogy 
bemuassa az élőlényét.

Ez a foglalkozás történhet más egyedi téma, 
könyv vagy bármilyen történetre építve.

Irányított kérdések
• Van az élőlényednek neve?

• Milyen hangot ad ki?

• Hogyan tud mozogni?

• Van különleges képessége?

• Van bármilyen kérdésed a többiek által 
épített élőlényekkel kapcsolatban? 

Mit tudsz építeni?
Amit a gyerekek tanulnak:
Karakterek kitalálása és körülírása (történettel) 
Csoporton belüli történetmesélés
Kérdések feltevése és válaszok keresése

Építs egy emlékezetes mesét
Próbáljátok meg a foglalkozást egy előző nap 
hallott/látott mesére felépíteni
1. Kérd meg a gyerekeket, hogy párokban, vagy kis 

csoportokban emlékezenek vissza a történeree, 
és beszéljenek arról.

2. A gyerekek építsenek meg bármit (nem csak 
élőlényt) a halott/látott történetből, meséből.

Irányított kérdések
• Mit építettél? Engedd, hogy elmeséljék a 

történetet és beszéljenek az építményükről.
• Mit kérdeznél a társadtól a modelljével 

kapcsolatban?

10-20

Séta és csoportképzés az építménnyel
Kiindulási tevékenység 1-2 lépésének ismétlése.
Kérd meg a gyerekeket, hogy sétáljanak körbe. 
3. Kérd meg a gyerekek, hogy próbálják az 

élőlényeiket valamilyen szempont szerint 
csoportosítani (szárrnyak, lábak stb.)

4. Minden gyerek sétáljon körbe és alkosson 
csoportot a hasonló élőlények építőivel. 

Irányított kérdések
• Hogyan választottad ki, hogy hova állsz? 

Csak ide tudtál jönni? Hova máshova mehetnél?
• Milyen egyéb szabály alapján tudnánk 

szétválogatni az élőlényeket?

10-20

5-10
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1  melléklet: Hat tégla foglalkozások

Kiindulási tevékenység
1. A gyerekek válogassák szét a tégláikat és 

leteszik azokat az asztalra.

2. Ezt követően tegyék azokat egymásra úgy, 
hogy a téglák a legrövidebb oldalukkal 
találkozzanak.

3. Most próbálják meg a másik kezükkel 
megépíteni a tornyot.

Irányított kérdések
• Hogyan tudtad megépíteni a tornyot? 

(engedd, hogy a gyerekek meséljenek)

• Ha más módon is meg lehetne építeni a 
tornyot, hogyan fognál bele?

4. A foglalkozás végén engedd, hogy 
összeépítsék ismét a téglákat.

Trükkös torony
Amit a gyerekek tanulnak:
Precíz kéz és ujjal végzett műveletek 
Nehézségekkel való szembenézés
Saját megoldási stratégiák felállítása

5-10

Kísérletezés a tornyokkal 
Kiindulási tevékenység 1. lépésének ismétlése
2. Építsétek meg másként a tornyokat. A téglákat 

még mindig nem kattinthatjátok össze.
3. Próbáljátok meg azt másik kézzel, egy vagy két 

ujjal, valami ruhanemű bevonásával megépíteni. 

Irányított kérdések
• Hogyan tudtad megépíteni a tornyot? (engedd, 

hogy a gyerekek meséljenek)
• Hogyan vált a tornyod stabillá? Hogyan raknád 

össze a legkisebb, legnagyobb tornyot?

5-10

Építsetek párokban
1. Immár párokban dolgozva próbálják meg a 

gyerekek megépíteni a tornyokat.
(Adj különféle instrukciókat nekik)

Irányított kérdések
• Nehezebb 12 blokkal építeni?
• Miért jobb/rosszabb párban dolgozni?

5-10
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1  melléklet: Hat tégla foglalkozások

Kiindulási tevékenység
1. A gyerekek építsenek egy olyan kockát a 

hat téglából, ami egyben marad (lásd a lenti 
példát). 

Irányított kérdések
• Melyik két szín van a tetején, alján, 

közepén?

• Párokban: milyen utasítanál a másiknak, 
hogy megépítse a kockát? 

• Melyik utasítások egyszerűen, nehezen 
végrehajthatók?

2. A gyerekek forgassák meg a kockát, amíg 
azt a hátuk mögött tartják (vagy a fejük 
felett) 

3. Dobják fel azt a levegőbe, majd kapják el 
azt (érdemes egyre magasabbra).

4. Dobják az egyik kezükből a másikba.

5. Próbálják azt megtartani a vállukon, állukon.

Irányított kérdések
• Mit tudunk vele még csinálni? Hogyan tudod 

még megtartani a kockát?

• Meddig tudsz vele sétálni a fejeden?

Mérés a kockákkal
Kiindulási tevékenység 1. lépés ismétlése. 
2. Két gyerek kiáll mindenki elé. A többieknek 

egy olyan mérőtornyot kell építeniük, ami a két 
gyerekkel azonos magasságú.

Irányított kérdések
• Hogyan tudjuk a kockákat mérésre használni? 

Mennyi kockára van szükségünk?
• Mi mást tudnánk lemérni?

‘Simon mondja’ kockával
Kiindulási tevékenység 1. lépés ismétlése.
2. Párokban, vagy 3-4 fős csoportokban dolgozva, 

a gyerekek olyan mozdulatokat mutatnak, 
amelyet a többieknek is végre kell hajtaniuk.  
(Alkossanak ők szabályt, ha a kocka leesne.)

Irányított kérdések
• Hogyan segíthetnek a barátaid, ha nehéz 

megoldani egy feladatot?

Készíts egy kockát!
Amit a gyerekek tanulnak:
Egyensúlyozás és koordináció
Élvezetes problémamegoldás
Társakkal való közös feladatmegosztás

10-20

10-20

10-20
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Kiindulási tevékenység
1. Párokban dolgozva az egyik gyerek csukja 

be a szemét (vagy fedje el azt) miközben a 
társa megépít egy modellt a hat téglából.

2. A ‘vak’ gyerek megtapogatja a modellt és 
megpróbálja kitalálni, hogyan épült az.

3. Visszaadja a modellt a társának, aki elrejti 
azt.

4. A ”vak” gyerek kinyitja a szemét és 
megpróbálja megépíteni ugyanazt.

A színek nem fontosak, csak a forma.

5. A társa segíthet emlékezni a modellre.

6. Ha kész a modell, a két gyerek 
összehasonlítja a két építményt.

Irányított kérdések
• Milyen volt a feladat?

• Hogyan tudtál emlékezni?

• Melyik társadtól kapott segítség volt tényleg 
hasznos?

7. Cseréljék meg a szerepeket, ismételjék meg 
a feladatot..

Tartsd csukva a szemed! 
Kiindulási tevékenység 1-3 lépésének ismétlése, 
de a ”vak” építő maradjon végig ”vak”.
4. Hasonlítsák össze a két építmény.
5. Cseréljenek szerepet, ismételjék meg a feladatot.

Irányított kérdések
• Milyen érzés volt teljesen vakon építeni? 
• Mi volt könnyebb, nehezebb, más?

Vak építés 
Amit a gyerekek tanulnak:
Figyelem fenntartása, zavaró tényezők kizárása
Nehézségekkel való szembenézés
Az értinés használata egy feladat megoldásához

10-20

10-20

1  melléklet: Hat tégla foglalkozások
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2  melléklet: Támogató tevékenységek

Minden foglalkozás alatt érdemes ösztönözni a gyerekeket, hogy építsék újra a modelljeiket 
és játszanak azzal, amit megépítettek. Kérd meg a gyerekeket, hogy egy rövid szerepjáték 
jelenetet játszanak el a figuráikkal. Ha egy órásnál hosszabb foglalkozásokat tartotok, újabb 
kihívásokat is adhatsz a gyerekeknek, akár az alábbi támogató foglalkozások közül választva.

1.  Egy kamerával, okostelefonnal vagy tablettel a gyerekek fotózzák le az építményeiket, 
amelyeket a későbbi foglalkozásokon megmutathatnak.

2.  Írjatok össze releváns szavakat és kifejezéseket, majd ragasszátok fel azokat a LEGO® 
DUPLO® téglákra. A gyerekek így létrehozhatják a saját versüket a településükről vagy a 
játékterükről összeépítve a téglákat egy vers toronyként.

3.  Oszd két felé a csoportot. A gyerekek egyik fele legyen a riporter, a többi gyerek pedig a 
tervező. A riporterek készítsenek interjút a tervezőkkel az új játéktérről és játékokról, arról, 
hogy miket terveztek. Utána cseréljenek szerepet.

4.  Kérd meg a gyerekeket, hogy készítsenek egy rövid stop-motion videót a modelljüket 
felhasználva. Ehhez elegendő lehet egy mobil és egy tablet, valamint egy erre alkalmas app.

5.  Érdemes lehet egy pop-up könyvet készíteni a játéktérről – a neten számos tudásanyag 
lelhető fel arról, hogy miként lehet egy ilyen könyvet megtervezni.

 

 

JEGYZETEK/SEGÉDANYAGOK/WEBOLDALAK
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2  melléklet: Támogató tevékenységek
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3  melléklet: Kérdések az értékeléshez

Ezeket a kérdéseket kifejezetten a zsűritagoknak gyűjtöttük össze. Ezek a kérdések alkalmasak 
arra, hogy a gyerekekekkel egy beszélgetést kezdeményezzenek az Ünnepi esemény alatt.

Az aktív közösségi hely megépítése
• Milyen elemeket építettél be az új játékteredbe?
• Hogyan döntötted el, hogy mit szeretnél építeni?
• Hogyan működik? Melyik Vidámpark szett elemeket használtad fel az elemek mozgatásához?

A különleges kihívás teljesítése
• Hogyan döntöttétek el, hogy miként kapcsoljátok össze az akadálypályátokat, játéktereiteket?
• Mit építettetek, hogy összekössétek a két modellt?

Csapatként dolgozni
• Együtt dolgoztatok a foglalkozások alatt?
• Van neked egy szereped a csapaton belül?
• Megosztottad az ötleteidet a többi csapattaggal?
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