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for the Global GoalsEXPLORERS 

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!



Are you ready for a

Global Goals adventure? 

Coming up, we have 5 adventures for you
 to explore with your friends and family, at home 
or at school.

You will need to make things, ask questions, 
use your imagination, work as a team  
and  think big!

Öt izgalmas küldetéssel készültünk  
neked, amiket a barátaiddal vagy a családoddal,  
otthon vagy az iskolában is teljesíthetsz!

Szükség lesz a kreativitásodra, a kérdéseidre,  
a képzelőerődre – és némi csapatszellemre is.  
Határ a csillagos ég!

Készen állsz a kalandra 

a Globális Célok világában?
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If you can complete these adventures, you will 
 become an 

What are the Global Goals? You’re about to find out!

But first, let’s meet five amazing animals   
who can help us along the way.

Explorer for the Global Goals!
Ha teljesíted a kihívásokat, 

Hogy mik azok a Globális Célok? 
Hamarosan megtudod!
Először ismerkedj meg öt nagyszerű állatkával! 
Ők kísérnek Téged végig a kalandtúrán!

a Globális Célok felfedezője leszel!
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EGYÜTTÉRZŐ 

EGON
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EGYÜTTÉRZŐ 
EGON
EGYÜTTÉRZŐ EGON mindenre odafigyel 
a kalandtúra közben!
Elképesztően kifinomult szimatát használva 
kiszagolja, mit éreznek mások, és mindent 
elkövet, hogy segítsen a környezetének.
Mindig hegyezi a fülét, hogy megismerje 
a többiek problémáit, aztán nekigyürkőzik, 
és a tapasztalatait és tudását felhasználva 
tevékenykedik a közös célokért.
Ötletei és tanácsai biztonságérzetet kelte‑
nek a környezetében, és számára ez a leg‑
fontosabb.
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KÍVÁNCSI 

KÁZMÉR
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KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR
KÍVÁNCSI KÁZMÉR imádja felfedezni 
a környezetét.
Folyton kalandozik a Föld körül, és 
akárhová megy, mindenütt új ötletekre 
vadászik.
C-alakú ollójával gyűjti össze a legkivá‑
lóbb gondolatokat. Sosem felejti el, hogy 
a kíváncsiság és a felmerülő kérdésekre 
adott válaszok a legfontosabbak.
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PROBLÉMAMEGOLDÓ 

PONGRÁC
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PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC
PROBLÉMAMEGOLDÓ PONGRÁC 
egyszerűen imádja a kihívásokat.
Foltos bundája állandóan változik.  
Minden megoldott probléma után újabb 
pötty tűnik fel rajta, jelezve Pongrác  
növekvő tudását.
Persze akadnak komoly és bonyolult 
problémák, de ahogy egyre több folttal 
rendelkezik, Pongrác idővel mindegyik 
megoldására képes lesz.
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KREATÍV KITTI
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KREATÍV KITTI
KREATÍV KITTI vérbeli felfedező, aki 
újabb és újabb küldetéseket keres a 
nagyvilágban.
Kitti szuperereje nem más, mint a krea‑ 
tivitása. Színes festéket és ceruzákat 
használ, hogy egy jobb világot alkosson.
Kreatív Kitti tudja, hogy a legjobb ötletek 
a közös munkából születnek, ezért nem 
fél kérdezni és új gondolatokat megfo‑
galmazni.
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HÍRMONDÓ
HILDA
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In partnership with Supported by

HÍRMONDÓ

HILDA

HÍRMONDÓ HILDA segít összekötni a 
Föld lakóit. 
Megosztja a történeteiket és az üzenetei-
ket, hogy mind egy közös célért dolgoz‑
hassanak. 
Micsoda füle van! Gondosan meghallgatja 
az emberek szavait, hogy megértse, mire 
van szükségük, és segíthessen nekik.
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Most, hogy megismerkedtél az útitársaiddal... 

ELJÖTT A KALANDTÚRA IDEJE!  INDULÁS!
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