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Iskolánk 12 évfolyam diákjait oktatja. Ezáltal 922 

különböző korú, érdeklődésű és tudású gyermek 

összefogására van szükség. A Világ Legnagyobb Órája is 

lehetőséget biztosított számunkra, hogy több évfolyam 

együtt dolgozhasson, játsszon a nap folyamán. 

Iskolánkban a tanulók is megtapasztalhatják, hogy 

milyen nagy különbség van gyerek és gyerek között. Így 

például nem csak más érdeklődésű, de mások a családok, 

a kultúrák, szokások stb. Évfolyamaink kiadványszerkesztő, spot – és masszőr képzésben 

vesznek részt, mint szakgimnázium. Általános 

iskolában rajz és sport tagozatos osztályokban 

tanulnak. Tehát az évfolyamokon belül is nagy a 

szakadék. 

Az esélyegyenlőség mintája rajzolódik ki a 

fent említett sorokból is. Tehát lokálisan, a 

mindennapok során is gyakran találkozunk az 

esélyegyenlőség hiányával. 

Tervünk az volt, hogy az iskola diákjait közös munka során közelebb hozzuk 

egymáshoz és közben a fenntarthatóságot is szem előtt 

tartva megismertessük velük Földünk globális 

problémáit.  

Olyan program szervezését szerettük volna 

megvalósítani, amelyben a diákok játszva 

ismerkedhetnek, beszélgethetnek, szórakozhatnak és több 



korosztályt is elérhetünk vele. Olyan munkára volt 

szükség, ami eredményében is lehetőséget ad másoknak 

a szórakozásra, de egyben környezettudatos. 

Hosszas mérlegelés és ötletelés során jutottunk 

el a társasjátékok gondolatáig. Olyan játékok készítését 

tűztük ki célul, melyeket sokan ismernek, könnyen 

megtaníthatóak és játszva tanítanak is. Így a népszerű 

játékokat vettük példának.  

Olyan anyagok felhasználását vettük figyelembe, melyek gyakran termelődnek az iskolában, 

munkahelyeken, családban és mindenek előtt tartósan is használhatóak a továbbiakban. 

Ezzel a hulladék mennyiségét is csökkentjük, de mások számára is ötletet adhatunk, hogy 

lehet egy drága társasjátékot otthon is megvalósítani. A gazdaságos gondolkodás, a 

takarékoskodás pedig tovább csökkentheti a különbséget közöttünk.  

Az ötletek elkészítése otthon történt, melyben 

a 12. évfolyam tanulói vettek részt. Végül 11 

játék elkészítését dolgoztuk ki közösen. 

szempont volt, hogy többféle játék is legyen, 

így mindenkinek kedvére lehet valamelyik 

társas. Az örökmozgóknak egy tollaslabdához 

hasonló dobójátékkal készültünk, de a listán 

szerepelnek logikai, fejlesztő játékok és 

kreativitást igénylők is. 

Az elkészítésben a 9. osztályos tanulók 

segédkeztek 2018. szeptember 28-án reggel. Kevesebb, mint két óra alatt készültek el a 

társasok. Az anyagráfordítás költsége nulla forint volt. Ebben a tanárok, szülők és diákok 

együttes munkája segített. Nem csak eszközöket és alapanyagot gyűjtöttek, de társasjátékaink 

végleges formája is az összefogásnak köszönhetően egységessé vált: varrott textil szatyrokban 

hagyták el  a kézműves helyszínt. A megvalósított játékok a következőek voltak:  

- Dáma, sakk és malom: műanyag kupakokból 

készült bábukkal és textil terítőből készült 

táblával 

- Dobójáték: pattanós gumilabdák, 

ütközésgátlók és maradék szalagokból, 

textilekből 

- Marokkó: hurkapálcákból 

- Scrable és Sodoku: kockás terítőn, leselejtezett 

billentyűzet gombjaiból 

- Tangram és kirakó: régi cukorkás fém 

dobozok, hűtőmágnesek és pizzás dobozok 

segítségével  

- Imagine: írásvetítő fóliákból 

- Speed Cups: joghurtos poharakból, kartondobozokból, szigetelőszalagból 



Az elkészítés olyan sikeres volt, hogy a diákok már 

félidőben ki is próbálhatták a játékokat, lelkesen járták 

körbe a többi asztalt és próbálták ki az új szerzeményeket.  

Tanáraink is lelkesen ismerkedtek az új játékokkal és a 

sakk tanítására is sor került.  

Ezt követően a 3. osztályosoknak adtunk lehetőséget a 

kipróbálásra. Mivel a kisebbek is igen élvezték a játékot, 

kevésnek bizonyult az idő a nagyokkal töltött közös 

játékra. Így a délutáni napközi már kölcsön is kérte a 

játékokat és azóta is vándorol osztályról-osztályra. 

A projektet sikeresnek találtuk. A nap során a kicsi a naggyal, A osztáylos a B-sel és „rajzos” a 

„sportolóval”, de még a tanár is a diákkal játszott. Egyenlők voltak.  

 

 


