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A mi városunk arra inspirálja a gyermekeket, hogy derítsék fel a körülöttük lévő világot és 
fedezzék fel milyen érzés egy közösség részének lenni. Az építőkártyákat úgy alakították ki, 
hogy ösztönözzék a korlátozástól mentes építést, az alábbi ötletek pedig arra bátorítják  
a gyermekeket, hogy többféleképpen használják a szettet.

* Használd fel a szettet szerepjátékhoz! Kérd 
meg a gyermekeket, hogy építsenek olyan 
helyeket, amelyet nem mindenki szívesen 
látogat (pl. orvosi rendelő, hajvágó szalon, 
fodrászat), és kérdezd meg, hogy miért nem. 
Kérd meg őket, hogy játsszanak el kényelmetlen 
helyzeteket ilyen helyeken, és kérj tőlük 
javaslatokat, hogyan lehetnének az élmények 
kellemesebbek!

* Használd a szettet a közösségi értékekkel 
való ismerkedésre! Magyarázd el, hogy egyes 
városokban vannak nevezetes helyek, például 
szobrok, szökőkutak vagy különleges épületek, 
amelyek fontos eseményekre, történelmi 
személyekre és értékekre emlékeztetnek. Kérd 
meg őket, hogy mondják el, milyen értékeket 
tartanak fontosnak, és építsenek egy nevezetet 
helyet a városban, ami ezeket az értékeket 
képviseli!

* Használd a szettet a közösségekkel való 
ismerkedésre! Kérdezd a gyermekeket egy 
város különleges területeiről! Kérd meg őket, 
hogy beszéljenek a különböző helyekről és 
azokról, akik ott dolgoznak és látogassátok 
meg azokat a helyeket! Kérd meg a 
gyermekeket, hogy építsék meg a helyszíneket 
és figurákkal játszanak el különböző szerepeket!

* A szett használata fejleszti a 
problémamegoldó képességeket. Oszd szét 
az építőkártyákat a gyermekeknek! Mesélj el 
egy helyzetet, és kérd meg őket, hogy tartsák 
fel a kártyáikat, ha szerintük a kártya mutatja a 
megoldást! Például, mondd el nekik, hogy valami 
elromlott, és kérd meg őket, hogy mutassák meg 
azokat a helyeket, ahol megjavítanak tárgyakat! 
A gyermekek meg is építhetik azokat a helyeket.

* Használd a szettet az együttműködés 
felfedezésére, és arra, hogy milyen az egész 
részének lenni! Beszélj a különféle szobákról 
vagy egy egész épület vagy hely részeiről! 
Például egy parkban különböző területek 
vannak: játszótér, piknikasztalok és nyilvános 
vécék. Kérd meg a gyermekeket, hogy 
építsenek különböző területeket, majd 
egyesítsétek azokat egy nagy egésszé! 

5 ötlet:

Elsődleges tanulandó értékek:- Kapcsolatok megértése- Szerepjáték
- Szerepek és feladatok 

Tipp a Tanárnak
A nyolc építőkártyával egyszerre nyolc 

különböző modellt lehet megalkotni.  

A gyermekek választhatnak, hogy a kártya 

melyik oldalát szeretnék használni. Az egyes 

kártyák két oldalán a modellek többnyire 

ugyanazokat az építőelemeket használják. 

Szótár gyermekeknek :
• közösség
• felelősség
• szerep

• állatkórház
• autójavító műhely
• kórház

Tipp
Érdemes laminálni az 
építőkártyákat, hogy 
tartósabbak legyenek.
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