
íróeszközök

60-90 perc

7-10 évesek

Képzeld el!Figyeld meg! Keresd meg!

Gyűjts!

TECHNIKAI INFÓK

ÚTMUTATÓ

gyErMEK és TErEp

dIMbEK-doMboK

Sétánkon Budapest XII. kerületének dimbes-dombos utcáin 
állatok nyomában járunk, és különféle nézőpontokat keresünk, 
miközben az önkormányzat épületétől a Németvölgyi út 
– Hollósy Simon utca – Böszörményi út – Királyhágó tér 
útvonalon eljutunk a Hegyvidék Galériáig.  

Tudjátok, hogy hívják a kerületet és a városrészt? 
Olvassátok el az utcatáblákat és a környező középületek feliratait! 
Segítenek a betűk! 

Játssz!

Mondd el a véleményed!
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Nézzétek ezt a két dombocskát! 
Lehet, hogy egy állat rejtőzött el benne? De vajon miféle? 
Egészítsétek ki az ábrát!  Mindannyian rajzoljatok egy állatot az 
ábra felhasználásával!

A lerajzolt állatok közül 
melyikkel találkozhatnátok a 
környéken vagy a hegyvidéki 
erdőkben?

Vajon miért kerültek ide? Ki használja őket, és ki nem? 
Hányféle módon lehet felmenni egy hegyre, vagy lejönni róla? 

A rajzolt állataitok közül melyik hogyan jutna fel a hegy tetejére? Melyikük lenne a 
leggyorsabb? Utánozzátok a mozgásukat, ahogy kaptatnak fel a hegyre, és ahogy 
ereszkednek le! Ha kipróbáltátok a mozgásukat, rendezzetek versenyt! Ki ér fel először 
a lépcsőn?

FENT és lENT

Önkormányzat előtti szökőkút mellett többféle lépcső is van. 
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Fentről máshogyan látszanak a dolgok. Van, ami nem is látszik, van, ami nagyon is…

Válasszatok 3-4 vadászt. Ők menjenek fel a Margaréta játszótér bejáratához, 
az egyik bokor mellé. A többiek változzanak nyuszikká, és próbáljanak 
elrejtőzni a vadászok elől! A vadászok nem mozdulhatnak el a kijelölt 
pontról. A nyuszik használják a rejtőzködéshez a téren lévő tereptárgyakat!

Menjetek be  mindannyian a Margaréta játszótérre, és keressetek 
állatábrázolásokat (szobrokat, rajzokat)! Csoportosítsátok őket!

Sorsolással alakítsatok 4 csapatot, és mindegyik csoport válasszon egyet 
a fenti négy csoportba tartozó állatok közül, amelyik a csapat állata lesz. 
Jelöljetek ki közösen egy akadálypályát a játszótéren, és rendezzetek 
sorversenyt a négy csapat között!

TAKArásbAN

állATlEsEN

állATolIMpIA

Beszéljétek meg, hogy kinek a rejtekhelye volt a legjobb!  
Kit láttak a vadászok fentről, és kit nem? Miért?  

Melyikük élhet a környéken? Valamelyikük szerepel a rajzaitokon is? 

hüllő emlős rovAr MAdár



Beszéljétek meg, hogy melyik csapat állata mit és milyen nézőpontból 
láthat! (Felülről, lentről, a mi szemmagasságunkból stb.) 

Menjetek a Margaréta utcán felfelé a Németvölgyi útig, és közben 
próbáljátok a csapatállatotok szemével felfedezni a környezetet a talajtól 
az égig! Figyeljetek a részletekre, de azért nézzetek az orrotok elé!

A Németvölgyi úton forduljatok jobbra, az iskola előtt álljatok meg, 
és beszéljétek meg, hogy milyen színeket, anyagokat, formákat, 
jelenségeket figyeltetek meg! Legyetek óvatosak, mert a bozótban 
medvék és vadászok rejtőznek! Észrevettétek őket? 
Spuri tovább, mielőtt elkapnak!

jáTssz vElüNK MásKor Is!

állATszEMMEl

lANKA

A TEvE pÚpjA Is olyAN, MINT A HEgy...

A különféle állatok nézőpontja nem egyforma. 
Mi lenne, ha az ő szemükkel figyelnétek meg a környéket?  

Menjetek tovább a Böszörményi útig, ott forduljatok balra. 
A Királyhágó téren ismét forduljatok balra, és menjetek tovább a Hegyvidék Galériáig. 
Az építészek Lankának nevezték tervüket. Mit gondoltok, miért? 
Ha benéztek a galéria ablakán, meglátjátok!

…de vajon mit keres itt? 

A Hollósy Simon utca sarkán forduljatok jobbra, és menjetek el a játszótérig, ahol egy teve hever. 

A csapatok keressenek egy-egy nyugodt helyet, és találjanak ki egy-egy 
történetet arról, hogyan került ide a teve! Szőjétek bele a történetbe, amit út 
közben láttatok! Meséljétek el egymásnak! Később, az iskolában tarthattok 
egy tevenapot, amin előadjátok a történeteiteket, sőt jelmezeket és díszleteket 
is készíthettek hozzájuk.


