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FEDEZD FEL
a Globális Célokat!

A BÉKE TANÖSVÉNY
A küldetés teljesítése során a gyerekek létrehoznak egy 
olyan békés és biztonságos tanösvényt, amelyet emberek, 
állatok és játékok is használhatnak. A tanösvény egy kiépített, 
információkkal ellátott bemutató útvonal. A gyakorlatot egy, 
két, vagy akár egy teljes csoportnyi tanulóval, a szabadban 
vagy beltéren is el lehet végezni. Jó szórakozást!

TERVEZÉS

Mondja el a tanulóknak, hogy közösen meg fognak tervezni és létre fognak hozni egy  
biztonságos és békés tanösvényt. Beszélje meg velük, mint jelent a „béke”, a „biztonság” 
és a „tanösvény” fogalma, hozzanak példát ezekre. Kérdezze meg a gyerekektől, milyen 
látványt, hangokat és érzéseket társítanak a béke fogalmához.
Döntsék el, kik fogják használni az útvonalat (emberek / állatok / játékok), és hogy milyen 
hosszú és széles legyen ez a tanösvény! A rendelkezésre álló tértől függően építhetnek 
nagy- vagy kisméretű utat is.

ÉLETKOR: 4-8

A FŐ KÉRDÉS

Hogyan hozhatunk létre biztonságos, békés ösvé-
nyeket?

IDŐ

Rugalmasan alakítható – legalább 1 óra, de ha 
mindenki jól érzi magát, a részfeladatok időben 
bővíthetők.

GLOBÁLIS CÉLOK

KITŰZÖTT CÉL

Tervezz, hozz létre és tarts fenn egy biztonságos 
és békés útvonalat a többiek számára! 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

• nagyméretű papírlapok és íróeszközök a
tervezéshez

• füzetek a jegyzeteléshez
• alapanyagok az útépítéshez, pl. építőkockák,

kavicsok, ragasztószalagok, kartonpapír
• díszítőelemek, pl. matricák, feliratok, szalagok,

növények

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON



 
 

ELŐKÉSZÜLETEK

Vizsgálják meg a tanösvény létrehozásához rendelkezésre álló területet! Vajon biztonságos 
és békés? Hogyan lehetne változtatni rajta? Írják össze, milyen alapanyagok kellenek a tanös-
vény létrehozásához!
Ezt követően vázlatosan rajzolják meg a tervezett útvonalat, és tervezzék meg az ösvény min-
den részletét: legyen eleje és vége, legyenek benne kanyarulatok, tervezzék meg a határokat, 
a táblákat, a dekorációt és a környezetet! Írják össze, milyen anyagok kellenek a tökéletes 
tanösvény megalkotásához!

ÉPÍTÉS 

Gyűjtsék össze a szükséges alapanyagokat, majd valósítsák meg a tervet! Dolgozzanak 
közösen, és szánjanak időt a csoporton belül felmerülő problémák megoldására. Ezután pró-
bálják ki a tanösvényt, és bizonyosodjanak meg arról, hogy jól használható!

VISSZAJELZÉS

Teszteljék az utat! Vajon békés és biztonságos? Lehetne még javítani rajta? Írják össze a 
tapasztalatokat, és készítsenek feladatlistát! 
Beszéljék át az építési folyamatot! Mi működött és mi nem? Sikerült-e egy csapatként  
dolgozni? Melyek voltak a gyerekek kedvenc pillanatai? Van ötletük a következő projektre?

ÜNNEPELJÜNK!

Gratuláljon a diákoknak a béke tanösvény kiépítéséhez!
Ha lehetséges, osszák meg másokkal is a tanösvény elkészültének örömét, például tartsanak 
ünnepélyes megnyitót! Az ünnepségen készült fényképeket feltölthetik a közösségi média 
felületeire, a #GlobalGoalsExplorers hashtag használatával és a @TheWorldsLesson meg-
jelölésével.

TOVÁBBI LEHETŐSÉG A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ  

Most, hogy elkészült a béke tanösvény, gondoskodjanak a jövőbeli felhasználók biztonságáról! 
Mely alapanyagok maradnak sokáig változatlan állapotban és melyeket szükséges naponta 
vagy hetente karbantartani? Osszák fel egymás között a karbantartás feladatköreit, hogy az út 
folyamatosan békés és biztonságos legyen.

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KREATÍV 
KITTI

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

HÍRMONDÓ 
HILDA
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FEDEZD FEL 
a Globális Célokat!

APRÓ OTTHONOK
A feladat elvégzése során a gyerekek megértik, mit 
jelent az otthon és a közösség. A gyakorlatot a szabadban vagy 
beltéren is el lehet végezni, csakis olyan eszközöket igényel, 
amelyek megtalálhatók otthon és az osztályteremben. A feladat 
kis és nagy létszámú csoporttal egyaránt teljesíthető.

TERVEZÉS

Mondja el a tanulóknak, mi lesz a feladat! Magyarázza el, hogy apró otthonokat, miniatűr 
városokat / falvakat fognak építeni. Beszéljék meg, mit jelent az „otthon” fogalma, és 
hozzanak rá példákat!
A gyerekek eldönthetik, „kik” fognak az otthonokban élni (babák / játékok). Elnevezhetik 
őket, és történeteket találhatnak ki a képzeletbeli életükről.

ÉLETKOR: 4-8

A FŐ KÉRDÉS

Hogyan élhetünk együtt békében, biztonságban?

IDŐ

Rugalmasan alakítható  – legalább 1 óra, de a rész-
feladatok bővíthetőek, és a kalandorok később is 
visszatérhetnek a létrehozott mikroközösségükhöz.

GLOBÁLIS CÉLOK

KITŰZÖTT CÉL

Értsük meg, mit jelent az otthon és a közösség, 
majd építsünk egy békés, boldog élőhelyet!

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

• kartondobozok / építőkockák az apró ottho-
nokhoz

• babák / játékok, mint az otthonok „lakói”
• rajz- és dekorációs eszközök, pl. színes ce-

ruzák, tollak, zsírkréták, papírlapok, matricák, 
ragasztó, olló

• eszközök egy mini település létrehozásához, 
pl. építőkockák, játékok, egyéb dekorációs 
tárgyak

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON



 
 

ELŐKÉSZÜLETEK

Adjon minden tanulónak egy kartondobozt, amiből házat építhet! Biztassa őket, hogy dekorál-
ják ki az otthonokat, és gondolják át, milyen berendezésre van szükség egy házban (pl. ajtó, 
ágy, konyhabútor stb.).
Amikor a gyerekek végeztek a házakkal, közölje velük, hogy mostantól egy közösségként kell 
működniük. Beszéljék meg, mit jelent a közösség, hozzanak rá példákat!

ÉPÍTÉS

Helyezzék el a babákat / játékokat a térben, majd építsenek köréjük miniatűr települést (falut 
vagy kisvárost) a rendelkezésre álló eszközökkel!
Gondolják át, mire van szüksége egy közösségnek! Gyűjtsék össze a fontos helyeket, pl. is-
kola, könyvtár, kert, élelmiszer bolt, orvosi rendelő, kórház. Tervezzenek útvonalakat, amelyek 
összekötik az otthonokat, és hozzanak létre természetes elemeket, pl. egy folyót vagy tavat, 
erdőt, mezőt valamint mesterséges elemeket, pl. épületeket, kiépített utakat.
Beszéljék meg, hogyan juthat mindenki minőségi oktatáshoz és egészségügyhöz, és gondol-
ják át, milyen hatásai lesznek az időjárásnak és az élelmiszer-termelésnek!

VISSZAJELZÉS

Beszéljék meg, hogyan sikerült a település kialakítása! Vajon boldogok lesznek a település 
lakói? Mindenki egészségesen és boldogan élhet? Min lehetne még javítani?  
A gyerekek azt is elmondhatják, milyen jól működött a csapatmunka, és megdicsérhetik  
egymás ötleteit.

ÜNNEPELJÜNK!

Miután végeztek, értékelje a gyerekek munkáját! Gondolják át, hogyan oszthatják meg  
eredményeiket másokkal! Bátorítsa tanítványait, hogy meséljék el, mi alapján hozták meg  
a döntéseiket építés közben! A fényképeket feltölthetik a közösségi média felületeire,  
a #GlobalGoalsExplorers hashtag használatával és a @TheWorldsLesson megjelölésével.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ  

Már el is készült a csodálatos közösség! De lehet, hogy elsiklottunk valami fölött? Tanulmá-
nyozzák a Globális Célok listáját, és beszéljék meg, miként tehetnék még boldogabbá a 
település lakóit! Mindenki hozzáfér a tiszta ivóvízhez (lásd: 6. cél)? A növények és az állatok 
sem pusztulnak el (lásd: 15. cél)? Folytathatják a település bővítését, vagy készíthetnek egy 
feladatlistát a település fenntartásához szükséges feladatokról.

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KREATÍV 
KITTI

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

HÍRMONDÓ 
HILDA
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CTIVE

     

FEDEZD FEL 
a Globális Célokat!

SZERESSÜK 
A B   LYGÓNKAT!

 TERVEZÉS

Beszéljék át a gyerekekkel, mit jelent a természet, a bolygó, a Föld fogalma. Vannak 
kedvenc állataik vagy növényeik? Mit szeretnek bennük? Mi teszi őket boldoggá, amikor a 
szabadban játszhatnak?
A diákok közösen létre fognak hozni egy olyan műalkotást, ami kifejezi a bolygó iránti 
szeretetüket: a zsinórra fűzött szívecskék fogják jelképezni, hogy a szeretetnek az egész 
Földet be kell töltenie.

ÉLETKOR: 4-8

A FŐ KÉRDÉS

Hogyan használhatunk természetes anyagokat, 
hogy kifejezzük a Föld iránti szeretetünket?

IDŐ

Rugalmasan alakítható – legalább 1 óra, de a 
részfeladatok időtartalma bővíthető, és a diákok 
később is visszatérhetnek hozzájuk.

GLOBÁLIS CÉLOK

KITŰZÖTT CÉL

Hozzunk létre egy közös műalkotást, ami kifejezi a 
bolygó iránti szeretetünket!

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

• szívalakú lapok, apró lyukakkal, amelyek 
révén felfűzhetjük őket egy zsinórra

• hosszú zsinór, amire felfűzhetjük a szíveket
• ollók, ragasztó és egyéb rajzeszközök (pl. 

színes ceruzák, festék, csillám)
• természetes anyagok a közvetlen környe-

zetből (pl. levelek, homok, kisméretű botok, 
kavicsok)

• kis zsákok az alapanyagok gyűjtéséhez
• nagyméretű papírlapok és íróeszközök

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON

A feladat teljesítése során a gyerekek kifejezhetik és  
megoszthatják egymással a természet iránti szeretetüket.  
A gyakorlat részét képezi, hogy a tanulók a szabadban 
gyűjthetnek dekorációs elemeket. Kizárólag olyan  
természetes anyagokat lehet gyűjteni, amelyek begyűjtése 
nem tesz kárt a természetben (pl. elhagyott madártoll,  
kavics, növényi termések, lehullott falevelek).



 
 

ELŐKÉSZÜLETEK

Mutassa meg tanítványainak a szívalakú lapokat, és kérje meg őket, hogy gyűjtsenek termé-
szetes anyagokat, amikkel kidíszíthetik őket! Beszéljék meg, mik lehetnek ezek.
Menjenek el sétálni, és gyűjtsék össze a díszítő elemeket! Bátorítsa a gyerekeket, hogy fedez-
zék fel a természet csodáit! Mutassa meg nekik, milyen díszítő elemeket találhatnak a különfé-
le területeken! Zsákokba gyűjtsék be ezeket a természetes anyagokat!

ELKÉSZÍTÉS

Miután visszatértek az osztályterembe, ossza szét a szívecskéket és a ragasztókat! A gyere-
kek saját tetszésük szerint díszíthetik ki a szíveket a begyűjtött természetes anyagokkal.

VISSZAJELZÉS

Miután végeztek, fűzzék fel a szíveket a zsinórra, és lógassák fel egy jól látható helyre! Kinek 
melyik a kedvence? Emlékeznek-e még a tanulók arra, pontosan honnan gyűjtötték be a ter-
mészetes díszítőelemeket?
Hogyan fejezi ki a szív-füzér a bolygó iránti szeretetünket? Milyen üzenetet fogalmaz meg  
a műalkotás a külvilág felé, és mi késztette a diákokat arra, hogy ezt elkészítsék?

ÜNNEPELJÜNK!

Itt az idő megosztani az elkészült műalkotásokat az egész világgal, hogy mindenki lássa, 
mennyire szeretjük a Földet! Lógassák fel a zsinóron lógó szíveket egy olyan helyre, ahol  
a lehető legtöbben megcsodálhatják. A szívekről és a diákoról készült fényképeket feltölthetik  
a közösségi média felületeire, a #GlobalGoalsExplorers hashtag használatával és a  
@TheWorldsLesson megjelölésével. Ha elég sok szív-füzér készül, azok akár az egész 
világot körbeölelhetik!

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ  

Használja a Globális Célok listáját, hogy megértesse a gyerekekkel, mely célok elérését segí-
tette ez a projekt. A feladat leírásának elején felvetett vitaindító beszélgetéseket továbbfolytat-
hatják és új beszélgetéseket is kezdeményezhetnek a témában. Vajon milyen más eszközök-
kel küzdhet a Föld népessége a felsorolt célok elérése érdekében?

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KREATÍV 
KITTI

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

HÍRMONDÓ 
HILDA
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A BARÁTSÁG FALAI

TERVEZÉS

Mondja el a gyerekeknek, hogy a mai napon mérnökökké válhatnak, és megtudhatják, mi-
ként hatnak ránk az építményeink. Kérdezze meg, mit jelent számukra a „fal” fogalma, és 
hozzanak rá példákat! Vajon mit válaszolnak? Mire jó egy fal? Mit gondolnak az „építés” 
jelentéséről – mit építünk, és miért?

A FŐ KÉRDÉS

Hogyan hatnak a környezetünkre az általunk felhú-
zott falak?

IDŐ

Rugalmasan kezelhető  – legalább 1 óra, de a 
részfeladatok időtartama tetszés szerint bővít-
hetők.

GLOBÁLIS CÉLOK

 KITŰZÖTT CÉL

Tervezzünk és hozzunk létre olyan biztonságos 
tereket, amelyek összekovácsolják a közösséget!

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

• nagyméretű papírlapok és íróeszközök
• alapanyagok az építéshez (pl. nagyméretű 

kartonlapok vagy építőkockák)
• rajzeszközök a dekorációhoz (pl. zsírkréták, 

ceruzák, kréták, festékek, matricák)

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON

A feladat teljesítése során a gyerekek falakat terveznek és 
készítenek, aminek kapcsán megérthetik, milyen hatással 
vannak ezek a falak emberi kapcsolatainkra és közvetlen 
környezetünkre. A gyakorlat sok gyerekkel és viszonylag nagy 
területen működik a legjobban.

FEDEZD FEL 
a Globális Célokat!

ÉLETKOR: 4-8



 
 

ELŐKÉSZÜLETEK

Mindenekelőtt vizsgáljanak meg különféle válaszfalakat! Kérje meg tanítványait, hogy építse-
nek / rajzoljanak / írjanak le különböző faltípusokat:
• amelyek elválasztják az embereket,
• amelyek összehozzák az embereket,
• amelyek csapdába ejtenek valakit,
• amelyek biztosítják a magánélet tiszteletét.
Gondolják végig, mire valók ezek a falak! Mennyi hely kell egy embernek? Milyen érzés egye-
dül maradni egy fal valamelyik oldalán? A fal két oldalán tartózkodó személyeknek ugyanazok 
az érzéseik? Hogyan lehet kommunikálni a falakon keresztül?

ÉPÍTÉS

A vizsgálat befejeztével építsék fel a barátság falát! Kérje meg a tanulókat, hogy felezzék 
meg a rendelkezésre álló teret!
Beszéljék meg, hogyan tehetnék barátságossá a falat! Például:
• írjanak rá pozitív üzeneteket,
• dekorálják ki virágokkal és díszekkel,
• készítsenek ablakokat és ajtókat,
• alakítsák át kerítéssé,
• kerekítsék le a széleit,
• tegyék alacsonyabbá, hogy láthassák egymást!
A rendelkezésre álló alapanyagok segítségével tegyék barátságosabbá a falat!  
Dolgozzanak mindkét oldalon!

VISSZAJELZÉS

Miután végeztek, mutassák meg egymásnak, min dolgoztak! Kérje meg a gyerekeket, hogy 
meséljék el, miért adtak hozzá bizonyos elemeket, és mi volt ezekkel a céljuk. A fal melyik ré-
sze tetszik nekik a legjobban? A tanulók más pozitív visszajelzéseket is adhatnak egymásnak. 
Amikor mindezt átbeszélték, töltsék fel fényképeiket a közösségi média felületeire,  
a #GlobalGoalsExplorers hashtag használatával és a @TheWorldsLesson megjelölésével.

ÜNNEPELJÜNK!

Gratuláljon a gyerekeknek a fantasztikus munkához! Emlékeztesse őket, milyen volt a fal, mi-
előtt barátságosabbá tették, és mi minden változott rajta azóta! Vajon akad hasonló fal otthon / 
az iskolában / a környéken, amit barátságosabbá tehetnének?

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ

A 3. és a 11. Globális Célból kiindulva vitassák meg, mit jelent mindez a mindennapi életünkre 
nézve! Vajon melyek a kapcsolódási pontok? Hogyan lehetne egészségesebb a társadal-
munk? Melyek azok a helyek, ahol biztonságban és boldognak érzik magukat? Milyen helyek-
től félnek? A közös tereink felépítése komoly hatással van a gondolkodásunkra – a rémisztő 
pincéktől egészen a csodaszép kertekig!

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KREATÍV 
KITTI

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

HÍRMONDÓ 
HILDA

28



29

TÉRKÉP AZ ÚJ 
BARÁTOKHOZ

TERVEZÉS

Egy különleges térképet fogunk készíteni, amelynek segítségével az új barátaink eltalálhat-
nak hozzánk. Kérdezze meg a gyerekeket, tudják-e, mi az a térkép, és hozzanak rá példákat!
Döntsék el, mekkora területet fognak ábrázolni! Ez lehet az otthonuk, az osztályterem vagy 
tágabb környezetük is. Beszéljék meg, ki fogja használni a térképet – egy barát, egy rokon 
vagy egy játékbaba? Vajon mi az, ami hasznosnak bizonyulhat a térkép böngészése során?

A FŐ KÉRDÉS

Hogyan segíthetünk az új barátainknak, hogy meg-
találjanak minket?

IDŐ

Rugalmas kezelhető – egy egyszerű térkép 
elkészítése 1 órát vesz igénybe, de egy komplex 
terület feldolgozásával akár az egész napot eltölt-
hetjük vele.

GLOBÁLIS CÉLOK

KITŰZÖTT CÉL

Alkossunk térképet az új barátainknak, hogy köny-
nyebben kommunikálhassunk velük!

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

• nagyméretű papírlap a fő térképhez
• füzet / papír a jegyzeteléshez és a gyakorló-

térképek megalkotásához
• tollak / ceruzák / filctollak
• öntapadós cédulák vagy üres matricák, amikre 

a gyerekek írhatnak

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON

A feladat teljesítése során a gyerekek térképeket rajzolnak, 
hogy jobban megértsék mások nézőpontjait. A térképek 
ábrázolhatják az otthonukat, az iskolájukat vagy  
a környéküket. A választott területtől függően változhat  
a gyakorlat kivitelezése.

FEDEZD FEL 
a Globális Célokat!
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ELŐKÉSZÜLETEK

A gyerekek önállóan rajzoljanak közvetlen környezetükről egy térképeket, felhasználva az 
emlékeiket vagy a képzeletüket! A térképek legyenek kellőképpen részletesek: lehetőleg szere-
peljenek rajtuk a lépcsők, a folyosók, az ajtók, a szobák nevei és különféle tereptárgyak is!
Hasonlítsuk össze a gyerekek alkotásait! Mi bennük a hasonlóság, és miben különböznek? 
Azonosítsuk be a térképek hasznos elemeit, és figyeljünk oda minden részletre!
Ezt követően sétáljunk körbe, és fedezzük fel az adott teret a közös nagy térkép elkészítése 
előtt! Rajzoljunk és írjunk az öntapadós cédulákra, nehogy elfelejtsük, mi mindennek kell sze-
repelnie a térképünkön!

ELKÉSZÍTÉS

Ideje megalkotni a közös  térképet! Emlékeztesse a tanulókat, hogy a térkép egy kívülálló 
számára készül. Vázlatosan rajzolják meg a fő területeket, aztán egyesével adják hozzá a 
kisebb elemeket és részleteket! Bátorítsa a gyerekeket, hogy szavak helyett inkább rajzokat 
és szimbólumokat használjanak, hogy olyasvalaki is megértse a térképet, aki nem tud olvasni, 
vagy más nyelven beszél.

VISSZAJELZÉS

Amikor elkészült a nagy közös térkép, vizsgálják meg az eredményt! Mennyire használható 
egy kívülálló számára? Képzeljék el, használható-e egy kalandtúra során! Jelöljenek ki egy 
kezdőpontot, majd kövessék a kalandor útvonalát!
És ha egy idegen ország lakója nézne rá a térképre? Vajon tetszene-e neki ez a környezet? 
Miben segíthet neki a térképünk? Barátságosabbá tehetjük azzal, ha kidíszítjük vagy felírunk 
rá néhány kedves üzenetet.
Mi lenne, ha az új barátunk nem tudna olvasni, vagy nem értené a nyelvünket?  
Mennyire tudná használni ezt e térképet? Bővítsük a térképet mindaddig, amíg  
teljesen elégedettek nem leszünk vele!

ÜNNEPELJÜNK!

Gratulálunk! A gyerekeknek sikerült egy olyan jól használható tértképet készíteniük, ami se-
gíthet az új barátoknak az eligazodásban. Osszák meg a térképet az ismerőseikkel, töltsék fel 
fényképeiket a közösségi média felületeire, a #GlobalGoalsExplorers hashtag használatával 
és a @TheWorldsLesson megjelölésével. Küldjenek térképet egy ismeretlennek, aki talán 
visszaküldi a sajátját!

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ  

Nézzék meg az otthon, az iskolában található vagy online elérhető térképeket! Hasonlítsák 
össze őket a gyerekek által készített térképpel, és idézzék fel a VISSZAJELZÉS blokkban fel-
tett kérdéseket. Nézzenek rá a „Globális Célok” poszterre! Látják valamelyik ikont a térképen? 
Vajon mit jelenthetnek? Hogyan lehetne még informatívabbá tenni az elkészített térképet?

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KREATÍV 
KITTI

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

HÍRMONDÓ 
HILDA
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