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ÚTMUTATÓ
Figyeld meg!

Dolgozz csoportban!

Keresd meg!

Tervezz!

Mondd el a véleményed!

Hallgasd meg!

Gyűjts!

Játssz!

Itt járunk
Ezen a sétán az Újpesti Piac és Vásárcsarnok
épületét és környékét fedezzük fel. A piacnak és
rendezvénytérnek helyet adó épület 2015 és 2018
között épült a Firka Építész Stúdió tervei alapján, a
városrész központját jelentő Szent István tér átfogó
átalakításának részeként. Az épület elkészülte után a
régi piacot lebontották, így egy tágas – egyelőre még
üres – tér jött létre a Szent István tér északnyugati
sarkában.

A Városháza délkeleti sarkánál lévő Újpest
felirattól induljatok el! Haladjatok el a Városháza
előtt az épület másik oldalán lévő, a térburkolatba
rejtett szökőkúthoz!
Újpest központjában vagyunk, itt találhatóak
a városrész legfontosabb középületei.

Beszéljétek meg, mit jelent az, hogy
középület, és gyűjtsetek példákat!

Nézzetek körbe és beszéljétek meg, hogy a
környező épületek közül melyik lakóépület és
melyik középület! Mik a különbségek és a

hasonlóságok?

Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok nagy üvegfelületeivel
és aszimmetrikus formájával kitűnik környezetéből.

Sétáljatok el az épülethez!

fény és árnyék
Figyeljétek meg az épület különleges szerkezetét,
a tükröződéseket és az árnyékokat!

Milyen formákat láttok?

Rajzoljátok le őket!

árnyékok:

tükröződések:

mi folyik itt?
Mielőtt bementek, beszéljétek meg, hogy szerintetek hol
található az épületen belül a piac és a rendezvénytér!

Piac:

Alakítsatok két csoportot! Az egyik csoport a piacról,
a másik a rendezvényközpontról gyűjtsön minél több
szót! Bármit írhattok, ami eszetekbe jut ezekről a
helyekről!

Beszéljétek meg, hogy melyik csoport milyen szavakat
gyűjtött, és hogy miért ezek jutottak eszetekbe?
Van-e olyan szó, amely mindkét csoport listáján szerepel?
Ha nincs ilyen szó, akkor közösen
gyűjtsetek néhányat!

rendezvénytér:

piacozás
Itt a lehetőség, hogy megvegyétek a csoportnak az uzsonnát.

Alakítsatok három csoportot, és egyezzetek meg, hogy melyik csoport mit vásárol
(pl. zöldség, pékáru, tejtermék)! Határozzátok meg, hogy mennyi pénzt szántok a
közös uzsonnára, és a csoportok induljanak el beszerezni a hozzávalókat!

Jól nézzétek meg a kínálatot, közösen döntsétek el, hogy melyik standon mit vásároltok!
Közben figyeljetek az illatokra is!

illattérkép
A bevásárlás után menjetek fel a galériára, és keressetek egy
olyan helyet, ahonnan jól belátjátok az egész piacot!

Készítsetek illattérképet! Milyen illatokat éreztetek?
Melyik volt a legerősebb? Melyik volt kellemes, és melyik
kellemetlen? Jelöljétek különböző nagyságú körökkel az
illatok erősségét!

pletykalépcső
A piac fontos találkozási hely, ahol az információk, hírek szájról szájra terjednek.
Álljatok fel a Rendezvénytérhez vezető lépcsősorra úgy, hogy
minden lépcsőfokon egyvalaki áll. A csoportvezető súgjon a legalsó
lépcsőfokon álló fülébe egy mondatot az épülettel kapcsolatban!
Adjátok tovább ezt a mondatot egymás fülébe súgva! Ha az üzenet
megérkezett az utolsó emberhez, menjetek fel mindannyian a
rendezvénytérbe, és beszéljétek meg mi volt az eredeti mondat, és mi
lett belőle a sor végére! Megőrződött vagy torzult az információ?

magasles
Menjetek ki a tetőteraszra és nézzetek körbe!
Honnan a legszebb a kilátás? Keressétek meg az
épületeket, amelyeket a séta elején megfigyeltetek!
Keressetek az alábbi szavakhoz kapcsolódó
épületeket!

jövő
kerek

színes

múlt
díszes

alacsony

szép

csúnya
Beszéljétek meg, melyikőtök melyik
épületben élne szívesen!

Keressetek egy helyet a tetőteraszon, ahol
elfogyaszthatjátok a jól megérdemelt uzsonnát!
Jó étvágyat!

álmaink tere
Az Újpesti Piac és Vásárcsarnok környékének megújítása
még nem ért a végére. A templom és az új épület közötti üres
területen állt a régi piac, amelyet lebontottak.

Ti mit látnátok szívesen ezen az üres területen?
Beszéljétek meg az ötleteiteket!
Rajzoljátok le, hogy nézne ki a tér,
ha valóra válna az ötletetek?

gyere máskor is!

