
csomagolópapír,  rajzeszközök, aszfaltkréta, zsírkréta

120 perc

8-10 évesek

Tervezz! Képzeld el!

Készíts térképet!

Figyeld meg!

Dolgozz csoportban!

Keresd meg! Gyűjts!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

gyErMEK és UTCA

TIToKzATos léNy

A lakóhelyeteket, az iskolátok környékét vagy a kedvenc 
városrészeteket sokféleképpen felfedezhetitek, például 
játékkal. Képzeljétek el, hogy egy titokzatos lény lakik 
felétek! Még senki nem látta, de mindenfelé nyomokat 
hagy. Keressétek a nyomait! Játék közben pedig hagyjatok 
titkos jeleket, amelyekkel felhívjátok mások figyelmét a lény 
nyomaira!

Vajon hol lehet a lény? 
Járjátok be a kiválasztott területet és keressétek meg a képzeletbeli lény lábnyomait! 
Figyeljétek meg a repedéseket a járdán, az omladozó vakolatot, a fák törzsét stb.! 
Keressetek olyan mintákat, részleteket, amelyek a lény lábnyomai lehetnek! Ha lehet, krétával 
egészítsétek ki a formákat, hogy a lábnyom jól látható legyen! Válasszátok ki az egyik lábnyomot, 
és másoljátok át ide! 

Beszéljétek meg, hogyan nézhet ki a lény!  
Rajzoljátok le őt egy nagy csomagolópapírra,
és adjatok neki egy 4 betűből álló titkos nevet! 
Ez a lény fog titeket végigkísérni a felfedezőutatokon, 
és ő fog segíteni a többi csapatnak is abban, 
hogy felfedezzék az általatok hagyott nyomokat, 
és megfejtsék a lény nevét.

Alkossatok 3–4 fős csapatokat 
és határozzátok meg a területet, 

amelyet bejártok majd a játék során! 
Használjatok hozzá térképet! 

A csapatok külön-külön erednek a 
lény nyomába, élményeikről pedig 

egy-egy térképet készítenek, 
amelyet a játék végén 

megosztanak a többi csapattal. 

Játssz!Mondd el a véleményed!

A léNy NEvE:



Mielőtt elindultok, készítsetek egy nagy csomagolópapírra saját 
térképet arról a városrészről, amit bejártok a játék közben!  
Jelöljétek be a fontosabb utakat, tereket, 
épületeket, növényeket stb.!

Erre a térképre jelölitek majd be a az apró jeleket, amelyeket út 
közben felfedeztetek, és azt is, 
hogy hova rejtettétek el a lény nevének betűit 
a másik csapat számára.

Járjátok be a térképen ábrázolt területet! 
Figyeljétek meg jól a környezetet és képzeljétek el, 
hogyan éli életét a lény! 
Beszéljétek meg az alábbi kérdéseket! 

Beszéljétek meg, hogy ezek alapján mi lehet 
a legjobb lakóhely a környéken a lény számára! 
Jelöljétek be az aszfalton és a térképen ezt a 
helyet! Az aszfalton a lábnyomba írjátok be a 
lény nevének ELSŐ betűjét, a térképen pedig az 
1-es számot! 

ExpEdíCIÓs TérKép

A léNy NyoMábAN

MIvEl TáplálKozIK? MIvEl TölTI Az IdEjéT TAvAsszAl, 
nyáron, ősszel és télen?

Hol bÚjHAT El A HIdEg vAgy 

a meleg elől?

HovA MEgy, HA béKEsségrE vágyIK?

Hol TA
lál él

ElM
ET?

Hol TAlálKozIK A bAráTAIvAl?

Hol IszIK?

MElyIK A KEdvENC évszAKjA?



Segítsetek elbújni a lénynek! 

A séta során figyeljétek meg az utcakövek, csatornafedelek, fatörzsek mintáját! 
Zsírkrétával satítozzátok át a mintákat egy-egy papírlapra! Válasszátok ki a 

legszebb mintát! Tervezzetek ruhát a lénynek a választott minta felhasználásával, 
és rajzoljátok le a csomagolópapírra! A választott minta lelőhelyét jelöljétek be az 

aszfalton és a térképen! 

Az aszfalton a lábnyomba írjátok be a lény nevének 
MÁSODIK betűjét, a térképen pedig a 2-es számot! 

A lény a rejtekhelyéről figyeli a járókelőket. 

Beszéljétek meg, hogy milyen  viselkedés tetszik neki, milyen nem! 
Készítsetek kartonpapírból egy táblát, amely az embereket arra biztatja, 
hogy a lénynek tetsző dolgokat tegyenek! Ehhez figyeljétek meg a 
környéken látható közlekedési táblákat. Milyen a színük, a formájuk, 
és milyen jelek, ikonok szerepelnek rajtuk? Beszéljétek meg a táblák 
jelentését!  Használjatok ti is hasonló színeket és formákat! Az elkészült 
táblát helyezzétek ki az útvonal egy pontjára, és a helyet jelöljétek meg 
az aszfalton és a térképen.  

Az aszfalton a lábnyomba írjátok be a lény nevének HARMADIK betűjét, 
a térképen pedig a 3-as számot! 

Beszéljétek meg, hogy mi a lény kedvenc színe! 
Miért szereti ezt a színt? 
Hol található ilyen szín a környéken? 
Keressetek minél több ilyen színű dolgot és jelöljétek be a térképen és 
az aszfalton! 

álCA

jelzőtábla

szíNEK



Készítsetek játszóhelyet a lénynek! 

Beszéljétek meg, hogy melyik lehet a legjobb hely 
erre a célra a környéken! Rajzoljatok az aszfaltra 
egy játékot a lénynek! Használjátok a lény kedvenc 
színét! Próbáljátok ki ti is a játékot! A játszóhelyet 
jelöljétek meg az aszfalton és a térképen. 

Az aszfalton a lábnyomba írjátok be a 
lény nevének NEGYEDIK betűjét, a
térképen pedig a 4-es számot! 

Ha elkészült a térképetek, cseréljétek ki egy másik csoporttal! 

Járjátok végig a másik csoport által bejelölt helyeket, és 
fejtsétek meg a másik csoport képzeletbeli lényének nevét! 

Ha minden csapat megfejtette a másik lény nevét, mutassátok 
meg egymásnak a lényről készített rajzaitokat, és meséljetek 
egymásnak a csapat által kitalált lényről!

jáTssz vElüNK MásKor Is!

jáTszÓHEly


