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3,3

Fetfedezés

Mennyit nóttét
tegnap őta?

Persze hÜlye kÓrdÓs, semennyit. Dc még is,

hátha' A városi vi[[anyoszlopok jÓ méredzkedó
helyek leheľnek egy kis hekkelésset. És megtud.
hatjuk azt is, hogy egy zsiráÍ hány méter magas,

JavasoIt techno[ő9ia a kivi[etezéshtlz;
A zsiráf íej és az 5 métert jetzô ľáhta nyomtatoLĺ
kon |rjrmart ml3anyag lemez' csóbiliccsel rôg.
zítve az oszlophoz. A méró skáta, a he|yszínen
sablonnal masfkolva és festve.
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3.3

Felfedezés

Mennyit nóttét
tegnap őta?



3,Ą

Fel.fedezés

Nézz fet!
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3.4

Fel.fedezés

Nézz fet!

A belváros épijteteinek homlokzata tele Van

érdekes és furcsa, izgalmas és groteszk
fi3uráva[. Sajnos, ritkán nézijnk fe[ és csoclátjuk
meg óket. A.z aszfaltra festett jel segít, most kell
ĺelnéznĺ és akkor csodát táthat(lnk' pétdáu|. egy

bandzsa oroszlánt az Alkotmány utcában'

Javasoli techno[őgia a kívĺte[ezéshez:
SablonnaI az aszfaltra Íestve. A Íesték anyagát
tc'vábbi konzu[táciők szerint ket|. kiválasztaní.



\-N
(,^,

1

25m

22,5 m

Żom

17,5m

15 m

12,4 m

10 m

7.5 m

5m

lYRANNĹ)sŻÁUltl.j5i REX

3.5

Fetfedezés

Dinők
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3.5

Felfedezés

Din Ók

Tudtad, hogy a Triceratops lábnyoma akár
90 cm is lehetett? Most már tudod, hĺszen a
sulibÓ[ hazafelé me gnézheted.

Javaso[t technolőgia a kivite[ezéshez;
Sab[cnnaI az aszfaltľa ĺestve' r\ ĺestők anyagál
további konzu[táciők szerint ko[l kiválasztanĺ.



3'ő

Biztonság

Hova nézza zebrán?
Yigyázz isko[a

Ä gyeľekbarát város biztonságos is'

Honnan j het autő? Jobb a lra arra is nézeI

ahonnan jölret autÓ' Eľre fiqyelmeztet a zebra
etsó csíkjára festett kis arc.

Az iskoták és Óvodák kĺiľnyékének kiemelľen án.
nak kett lennĺe. Ebben segítheľ a íutő íiqurákkal'
hangs Lyozott Útburko|.ati Íel'irat. Arra hívják Íel'

a Íigyelmet, hogy itt valődi gyerekek is átszalad-
hatnak.

JavasolI tochnotĺĺgia a kivitetez shez;

Sabtonnal. az aszíaltra fostve' A Íesték anyagát
további konzuItáciÓk szerĺnt ketl kivátasz..ani.
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3.1

Tudomány

l tyen vagy beli.i |.ľö[ !

Amíg a buszra váľsz nézd meg az osztáLyiársad
belÜtrót. Átljatok af Üveg kôt olda|'ára| .Jobb mint

egy zombis Íitm, és mÓ9 tanulsz is bolóle.

Javaso[t technolĺĺ9ia a kivite|.ezéshez;

A buszmegál|.Ó Üvegére, víztiszta iĺntapadÓ łôiéĺ"a

nyoÍntatva.
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3.8

Tudomány

Botyg Ó k

A naprendszer bolygÓit tudni ketL^ Hátha te mtĺr
a Marson íogsz é[ni. Jobban teszed ha hazafe[é

megta nulod a sorľendji'iket.

Jovaso[t techno[Óqia a kivitelezéshez:
SablonnaI az ł.lszÍaltra k:stve' A ft:sttĺk anyagát
további konzutiáciĺik szerint ketl kiválasztani.



3.9.0

Matek

ízámsorok

A kĺsko|ások számára készÜlt ez a két koncep-
cíő' Lehet számoLni a [épcsóíokokat és

megkeresni a 8-as számot.

Javasołi teĺ;hnolőgia a kiviteLezéshez:
Sablonnat az ĺlszfa[tl.a fe:;Lvc. ĺ\ ĺe:;ték anyaoát
tovŕi bbi koĺlztlL|ác'iÓk :;zcri n t keIL kivá[aszta ni,

ĺ\ l pcscjk cselÓben nyo|nta[o1t vin[y rintapadćl
loLiái keii haszn;iIlli. rne f t az nyoln nőtkÜt cL-

táVo[íthato.



3.9.1

Matek

Hány perc?

Egy ôľa hány perc? És Íé|Óra, vagy negyed? !z,
néha mé9 egy íelnóltnek sem kiĺnnyĹĺ. SokaI kelt
gyakorol ni !

JavasoIt techno[őgia a kivitetezéshez'
SabtonnaI az aszfaltra ĺestve. A ĺesték anyagát
további konzuttáciok szerint kelI kiválasztani.
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3,9,2

Matek

SzorzÓtá bta
ugrÓiskola

l\ legnehezebb a 7-es szorzÓtĺĺbla' Ta[án

kdnyebb megtanulni, ha kô'zbén lehet ugrá[ni is.

Javasolt technol.ogia a kiVitelezé5hez:
SablonnaL az osffol|:ro Íeslve' A festők anyagát
további konzu[táciÓk szeľint ko[[ kĺvá[asztani.
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3.9.3

Matek

Tłĺrtek

Äutca buľkolata néha másra is jÓ' miht jáľni

räjta. A iijrt számokat kónyebb Ĺgy megérteni.

Javasolt technolÓgia a kĺvite|.ezéshez;
SablonnaI az aszfaltra festve' A ĺesték anyagát

továbtli konzu[táciÓk szeľint ket[ kiválasztaní.
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3,9.Ą

Kärnyezet

Áttatbarát város

Avárosban [aknak madarak és rovarok is, ame-
|.yek védelmet érdeme|.nek. A gyerekbarát váľos
|.ehet katíca és rnacJárbarát város is. Darázs-
garázs, katicahoľe[ és madáretetók kerii|"hetnek
ki az iskola / Óvocla kertjébe egyecli Íestéssel,
dekoráciőva[.

Javaso[t technotőgia a kivitelezéshez:

^. 

itt táthatÓ ľerrtek |.apján. ĺábÓl etkészítve és a
gyerekek áltaI kiÍestve.
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3,9.5

Kłirnyezet

Tii nd é rajtők

HoI lakik a ÍogtĹindéł a manÓ, a kísértet és a

zoknikat e|.pakotÓ tł!rpe? Csak nem a kjs kék

ajtÓk m gijtt?

JaVasoL| technoI gía a kivitelezés}lez:
Mázas kerámia ptasztikák a házak Lábazatára

szerelve,
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3.9.5

Ktirnyezet

Hallasd a hangod !

A tárgy a gyerekbaľát város egyik kommu-
nikáciÓs tárgya. ideig[enes kihelyezésre. nern

átlandő használatra.

Javasolt technolÓgia a kivitelezéshez:
Festett fa konlitrukciÓ. mozgathat , szá[(íthatő'



3.9.6

Kłirnyezet

Tudnod kett!

í989.ben fogadta e[ az ENSZ k zgy tése a

Gyermekjogi Egyeztnényt. mety a gyermekeket
megil|etó alapvetó jogok alapelveit fekteti [e.

Magyarország még ebhen az évben elÍogadta'
Fontos, hogy ne csak a [eInóttek haneĺn a gyere-

kek is i'ucják és !smerjék a jogaikat.

A padokon az egyezmĺĺny gi'erckck számára
mogĺogaImazott passzusaĺ oLvashatoak.

Javaso[t technoLőgia a kivitelczéshez:
F,adttíl és he(yezettót íijggócn. további

konzu(táciot igÓnyei'



4.0_Rendszerben



Bakáts tér

-(-tq.

Tompa utca

1.0

Rendszeiben

Rozi ritja már nem
u na lmas !

Ferenc tér [ParkJ

Balázs Bé[a utca

Rozi a Bakáts utcai isko|.ábÓt megy a T zottÓ

utcában Lakő nagymarnájához' Átket a zebrán, de

elóbb a|aposan kőrbenéz, majd; hogy ne

unatkozzon az anyukájáva[, megnézik a Tompa
utcában [évó Dioni]szosz íe-jet. uľána megbeszé-
|.ik hány tijndőľ használhatja a kék kis ajtőt.
Ä Ferenc téri parkban leetlenórzik a madár
és katica odrjkat' amit a sulivaI raktak ki' A
Viola utcában egy kis r.lgrćiskotázás. majd a

megérkezÓs etótr mé9 a Nagyi háza el.ött Rof i

elmondja, sajnátja, hogy már nem őtnek dinők,
mert a fejtikre Ĺj(ve ar ablakon mehetne be

Nagyihoz, aki a 3, emeleten takik. Rozi utja a

sutibÓl a Nagyihoz már nem unatmas!

Vĺo[a utca

Tijzo[tő utca

fazekasnevl
Írógép
         

fazekasnevl
Írógép
          

fazekasnevl
Írógép
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4.0

Rendszerben

Minta utak

0l|ćnn.ô' !'

A bernuľatott perszÓnák áttaI haszná[t utak aLap-

ján minta utakat lehet létrehozni a kíválasztott
intézmények k riit kijeti5|'t Íontos és Íorgalmas
utcákban. tereken. Ezekre az ÚtvonaLakra [e-

het kitenni / Íelfesteni / felszerelni a játékokat'

ĺel.adatokat,

Szaboc aajl6til //

F(Ęnicek leĺa . i\łÉt{0 - coryin rl|ĺlveĺ
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4,0

Rendszerben

Hogyan tovább?

A kutatás részeként létrehozott térképen az V'

és |X' kertilet iskotái, ővodái' játszőterei és egyéb
intézményei |'áthatÓak. välamint az oda r,ezetó

utaK,

Itt böver van holy hason[o rrrcgotdásoknak!
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