
#Észreveszem !

Ezer és egy dolgot hagyunk figyelmen 
kívül a mindennapok rohanásában. 
Észre sem vesszük a különleges nap-
lementét, vagy az öreg néninek segítő 
még öregebb bácsit. Kizárjuk tudatunk-
ból a zavaró dolgokat: a zajos fiatalokat 
vagy a stoptáblát. Járj figyelmesen! 
Készíts listát és minden nap adj hozzá 
5 dolgot, ami újdonság volt számodra! 
A hét végén a lista alapján változtatass 
egy szokásodon!

3 5 1

GYAKORLAT TÁRSADALMI 
ÉRZÉKENYSÉG



#A tudós ító

Vegyél magadhoz egy vödör vizet 
és egy rongyot és válassz ki egy 
szobrot, emléktáblát, vagy emlék-
művet. Kezdd el tisztogatni! Ha az 
emberek kérdezősködnek, mondd, 
hogy éppen missziót teljesítesz, és 
szükséged lenne egy képre, amivel 
bizonyítod a tevékenységed! Kérd 
meg az érdeklődő járókelőket, hogy 
dokumentálják az eseményt!

2 6 1

GYAKORLAT ÖNKÉNTESSÉG



Újítsd meg az erőszakmentesség 
ünnepét egy barátoddal! Készíts 
fotót különböző joga pózokról, olyan 
városi helyszíneken, ahol senkinek 
nem jutna eszébe jógázni!

3 5 1

GYAKORLAT BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS
#ErOszakmentEs  nap



#Pikn ik  a  Padkán

A héten piknikezz amennyit csak tudsz! 
Bármilyen helyszin megteszi, olyanok is, 
amik elsőre nem tűnnek hagyományos 
piknikező helynek! Menj le a folyópartra, 
ülj le az utcán, találj magadnak egy 
kényelmes helyet a parkolóban, vagy 
egy fészket a fán! Hívd meg a barátaidat 
is, csatlakozzanak egy kártyaparti vagy 
szendvics erejéig! Posztolj a piknikről, 
hogy mások is kedvet kapjanak hozzá!

2 4 2

GYAKORLAT HELY ALAKÍTÁS



#Utca i  bújócska

A járdán sétálsz, melletted az úton 
autók húznak el. Rejtőzz el előlük! 
Használd a fákat, bokrokat, padokat, 
vagy akár a parkoló autókat rejtekhe-
lyül! Úgy kell elérned a célállomást, 
hogy az autók ne lássanak meg!

1 6 2

LEARN KALANDVÁGY



#VersEny a városban

Hívd ki a barátaidat futóversenyre! 
A domb tetején laksz? Ki ér le 
hamarabb? A zöldre vársz a zeb-
ránál? Ki ér át előbb? Használj ki 
minden alkalmat, hogy felpörgesd 
a napodat!

2 6 1

GYAKORLAT ÖSZTÖNZÉS



#séta a város pEremén

A város tele van ritmussal és ezt most 
te is megtapasztalhatod! Változtasd a 
járásod ritmusát és stílusát aszerint, 
hogy milyen formájú, színű, kiosztású 
vagy méretű burkolaton jársz éppen! 
Ugord át a vonalakat, szökdécselj 
és sasszézz, egyensúlyozz a járda 
szegélyen vagy a falon, lassíts vagy 
gyorsíts fel a rések távolsága szerint! 
Játszd végig a várost!

2 4 3

GYAKORLAT ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG



#pörögj-forogj

Korlátok és bicikli tárolók? Minden 
sarkon vár rád egy kis akció! Pörögj, 
forogj, csússz le, vagy vedd szem-
ügyre a világot fejjel lefelé! Győzz 
meg másokat is arról, hogy csatlakoz-
zanak!

1 6 2

GYAKORLAT RUGALMASSÁG



Itt az idő, hogy teázzunk!! Angolos 
5 órai teát választasz? Vagy jobban 
szereted a kínai zöld teát? Esetleg 
egy orosz szamovár? Vagy talán egy 
mexikói mate tea? Végy magadhoz 
forró vizet, poharakat vagy csészéket, 
egy kis sütit, és hívj meg másokat is 
teázni! A gyerekek biztosan imádni 
fogják, különösen, ha a teázási szoká-
sokról is mesélsz egy kicsit!

2 5 2

GYAKORLAT SZERVEZŐ KÉSZSÉG
#Tea idO



#szemét  Vadász

Kövesd a szemét útját! Tudd meg, 
hova kerül a szemét onnantól kezdve, 
hogy kidobtad és kövesd akár a sze-
métszállítókat a telephelyig! Kérdezd 
meg, hogy van-e szelektív szemét-
gyűjtés a településen és hasznosits 
újra kidobásra ítélt dolgokat. Szedj 
szemetet az utcán, vagy szervezz 
szemétgyűjtést a helyiekkel. Illegális 
szemétlerakat? Segíts eltüntetni!

2 6 1

GYAKORLAT SZEMÉLYES HATÁS



#mindEnnapi apróságok

A héten kis dolgokban próbálj segí-
teni a környezetednek. Járj nyitott 
szemmel és ajánld fel a segítsége-
det mindenkinek, akinek szüksége 
lehet rá! Add át az ülőhelyed az 
idősebbeknek, segíts a babakocsis 
kismamának, vedd fel, ami leesett, 
vagy szedd össze 
a szemetet az utcán!

3 4 2

GYAKORLAT REAKCIÓ LÁNC



#szupErzöld

A városnak is szüksége van növé-
nyekre, ezért ezen a héten minden a 
zöldítés körül forog. Gerilla kertész-
kedj a szüleiddel, csatlakozz egy kö-
zösségi kerthez, készíts mag bombá-
kat és szórd szét séta közben, ültess 
fűszernövényeket a balkonládádba, 
segíts a helyi egyesületnek fákat 
ültetni! De ne felejtsd el: a növények is 
éppúgy igénylik a folyamatos törődést, 
mint mi emberek!

4 4 1

GYAKORLAT FENNTARTHATÓ 
GONDOLKODÁS



#túristálkOdj

A héten tudatosan koncentrálj a 
településed legnagyobb értékeire! 
Mire büszke a lakóhelyed? Menj el a 
helytörténeti múzeumba, vagy a helyi 
művészeti kiállításra, látogass el a 
fontosabb történeti épületekhez. Ke-
resd fel a legfontosabb helyi cégeket, 
kulturális és természeti értékeket, és 
térképezd fel a város kincseit!

2 6 1

GYAKORLAT KÜLSŐ SZEMPONT



#könyVmegálló

Válassz ki néhány könyvet, amit már 
olvastál és hagyd őket a környéked 
egy “könyvespolcán”. Helyezd egy 
ablakpárkányra, ahol sokan sétálnak, 
vagy használj egy igazi polcot, amire 
már nincs szükséged. Keress neki 
megfelelő helyet, írd rá: “Közösségi 
Könyvtár” és figyeld, ahogy a könyvek 
cserélődnek a polcokon!

2 6 1

GYAKORLAT KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG



A madaraknak ételre van szükségük, 
hogy túléljék a telet. Készíts madáre-
tetőt vagy faggyú labdát. Helyezd ki 
egy fára és figyeld meg mi történik! 
Járj vissza ellenőrizni, mennyit esznek 
a madarak, ha elfogyott töltsd újra az 
etetőt. Próbáld meg megfigyelni és 
azonosítani az oda járó madarakat. 
Etesd őket egész télen át. Nincs 
madár? Válassz egy másik állatfajt, 
amit etethetsz!

2 5 2

GYAKORLAT FELELŐSSÉGTUDAT
#A madáreTetO



#játék Az egész világ

Az utcán remekül lehet játszani, 
neked csak meg kell találnod a meg-
felelő helyet rá! Miért ne lehetne hinta 
a buszmegállóban, hogy feldobja a 
várakozást? Miért ne lehetne ug-
róiskola a járdán, vagy sakktábla a 
parkban levő asztalon? Oszd meg 
a játékötleted a közösséggel, és ha 
lehetőségetek adódik, valósítsátok 
meg együtt!

1 5 3

GYAKORLAT KÖZÖSSÉGI GONDOLKOZÁS



Figyeld meg az energia- és vízhasz-
nálati szokásaidat! Válassz ki legalább 
egy erőforrást, és figyeld meg, hogyan 
spórolhatsz vele. Ha kevesebb húst, 
eszel spórolsz a vízzel; ha textil szatyrot 
használsz a bevásárláshoz, spórolsz az 
olajszármazékokkal; ha lekapcsolod a 
villanyt, amikor nincs rá szükséged, az 
árammal spórolsz. Válaszd ki a számodra 
legegyszerűbben megvalósítható lépést, 
azután fokozatosan haladj tovább!

2 6 1

GYAKORLAT SZERÉNYSÉG
#VilágmEgmenTOs



Ismerkedj meg a várost működtető emberek 
munkájával! Beszélj a köztisztasági dolgo-
zóval, a lakóház gondnokával, a postással, 
vagy akár az önkormányzattól valakivel. 
Köszönd meg a munkáját és a beszélgetés 
alapján készíts rögtönzött kiállítást, melyben 
bemutatod, neked hogyan könnyíti meg az 
életedet ez a személy! Csíptesd fel a jegyze-
teidet és fényképeidet egy kötélre úgy, hogy 
mások is láthassák!

6 1 2

GYAKORLAT TÁRSADALMI TUDATOSSÁG
#Hoseim



#Vesszünk el!

Dobd el a térképet és a GPS-t és indulj 
neki a világnak! Szállj le egy ismeretlen 
megállónál, vagy látogass el egy rég 
nem látott környékre. Nem számít a vá-
rosod mérete, tuti, hogy van olyan hely, 
amit kevésbé ismersz! Ha már jól elcsa-
tangoltál, kérj útbaigazítást és kérdezz 
valamit, amit csak a helyiek tudhatnak! 
Pl. kérd meg őket, hogy ajánljanak egy jó 
kávézót a környéken!

4 2 3

GYAKORLAT MAGABIZTOSSÁG



#legendagyár

Kérd meg a szüleidet vagy a nagyszü-
leidet, hogy meséljenek a városról! Mit 
csináltak gyerekként, hogyan nézett ki a 
város azelőtt? Lehet, hogy valami titokra 
is rábukkansz a nyomozásod során. Oszd 
meg a számodra legkedvesebb történetet 
a barátaiddal és rokonaiddal, és hagyj 
valami nyomot a történet helyszínén, 
hogy mások is megismerhessék a városi 
legendát. Oszd meg akár Facebookon is!

7 1 1

GYAKORLAT TÖRTÉNET MONDÁS



#Én, a polgármEster

Képzeld el, hogy te vagy a polgármes-
ter és bármilyen kérdésben dönthetsz. 
Mi lenne az? Sétálj a környékeden és 
inspirálódj: kutass veszélyes kereszte-
ződések, törött lépcsők, hiányzó korlátok 
és rámpák után. Találd meg a missziód 
és dokumentáld! Oszd meg a város 
fórumán vagy közösségi oldalán, írj egy 
levelet a jegyzőnek, vagy kezdeményezz 
beszélgetést a barátaiddal. Hogyan 
oldanád meg a helyzetet?

5 3 1

GYAKORLAT VEZETŐKÉPESSÉG



#jótékony lomtalanítás

Itt az idő rendet tenni! Nézz körbe 
a lakásban: tényleg szükséged van 
mindenre, amid van? Válogasd át a 
könyveket, ruhákat, a nem használt 
ékszereket, konyhai eszközöket: miből 
van több a kelleténél? Mi az, amit nem 
használsz? Ajándékozd el, alapíts 
jótékonysági pontot, keress fel egy 
jótékonysági szervezetet, vagy add oda 
valakinek, akinek tényleg szüksége 
van rá!

5 2 2

GYAKORLAT JÓTÉKONYSÁG



#A kaPocs

Valakinek munkára van szüksége 
és te tudod, ki segíthet? Miért is ne 
ismertetnéd össze őket? Egy barátod 
talált egy kóbor macskát egy másik 
pedig örökbefogadna? Miért ne kötnéd 
össze őket? Minden nap elmész egy 
utcai zenész és egy virágot áruló idős 
néni mellett? Miért ne vennél virágot a 
nénitől és ajándékoznád a zenésznek? 
Nem számít, hogy idegen vagy barát, a 
héten te leszel a kapocs köztük!!

5 3 1

GYAKORLAT KÖTŐDÉS



#Feloldozás

Megbántál valamit, de még nem tudtad 
kimondani? Úgy érzed megbántottak 
és nem tudsz megbocsátani? A héten 
gondolj arra, akitől megbocsátást vársz, 
vagy akit feloldoznál. Mi lenne az, ami 
legjobban kifejezné ezt a szándéko-
kat? Sokszor egy apró figyelmesség, 
vagy gesztus is elég. Hagyj egy rövid 
üzenetet vagy akassz egy apróságot a 
kilincsére annak, akivel javitani szeret-
néd a kapcsolatodat!

6 2 1

GYAKORLAT BELÁTÁS



#sózd el a sütiT!

Süsd meg a kedvenc muffinodat vagy 
sütidet. Csomagold be gondosan és 
vidd magaddal napközben. A cél az, 
hogy elajándékozd őket! Adhatod a 
szomszédnak, a portásnak, az eladó-
nak a boltban, vagy akár egy teljesen 
idegennek. Biztosan találsz magadnak 
új barátokat!

6 1 2

GYAKORLAT NYITOTTSÁG



#Helló, szia, szevAsz

A kutyák nem köszönnek, csak 
odaszaladnak hozzád és már 
barátkoznak is. Te viszont kezdd az 
üdvözléssel. Köszönj mindenkinek, 
aki szembejön! Mi volt a reakció?

5 2 2

GYAKORLAT REAKCIÓ KÉSZSÉG



#gyerEkszemmel

Vizsgáld meg a környezetedet egy 
kisgyerek szemszögéből! Fényké-
pezz! Guggolj le és nézz körbe. Mi 
tetszik, mi tűnik furcsának, undinak 
vagy lenyűgözőnek? Mi változik, 
ahogy a gyerek növekszik? Láto-
gass el olyan helyekre, ahol sok 
gyerek van: menj vidámparkba, 
hintázz a játszótéren, focizz, vagy 
korcsolyázz. Jó szórakozást!

6 1 2

GYAKORLAT MEGÉRTÉS



#CsevEgj okosan!

Csevegni tudni kell, és a héten ezt tökély-
re fejlesztheted! Kezdj el beszélgetni a 
kasszánál, a szomszédoddal, vagy a bu-
szon a melletted ülővel, kutyásokkal vagy 
a taxisofőrrel. Nyiss valami megjegyzés-
sel vagy dicsérettel: mondj valamit az 
időről, a termékről, amit veszel. Nem baj, 
ha elsőre nem sikerül, próbálkozz bátran 
tovább. Minden nap legalább egyszer 
elegyedj szóba egy idegennel!

6 1 2

GYAKORLAT ELŐZÉKENYSÉG



Látogass el a temetőbe! Milyennek 
találod? Park vagy inkább szent 
hely? Milyenek a sírok és ki gon-
dozza őket? Sétálj körbe és keresd 
a legidősebb, a legkirívóbb, vagy 
a leghíresebb sírt! Keresd meg a 
legelhagyatottabbat és helyezz rá 
virágot. Barátkozz össze a város 
múltját alakító emberekkel!

5 3 1

GYAKORLAT HAGYOMÁNYTISZTELET
#Oslelkek



#korlátlAnul

Figyeld meg a környezetedben megje-
lenő akadályokat, térbeli és társadalmi 
korlátokat: kerítés, határok, valamiféle 
hiány vagy szakadék jelenléte akár valós, 
akár átvitt értelemben. Találd meg a 
téged leginkább foglalkoztató probléma 
okát! Készíts interjút az érintettekkel, írd 
le a véleményed és a nyomozás eredmé-
nyét, majd fogalmazz meg változtatási 
javaslatokat és célokat.

6 2 1

GYAKORLAT TÁRGYALÁS



#távoli leVelek

Séta közben gyűjts leveleket és 
virágokat. Préseld le őket, várd 
meg míg megszáradnak és készíts 
albumot a talált kincsekből: ragassz, 
rögzíts mindent egy kis naplóban 
vagy lamináld őket. Nevezd meg a 
növényeket, írj rövid megjegyzése-
ket melléjük. Küldd el a környékedre 
legjellemzőbb levelet egy barátod-
nak vagy ismerősödnek!

4 1 3

GYAKORLAT KICSERÉLÉS



#EgymérFöldEs

Sétálj egy kilométert valaki másnak 
a cipőjében, akinek korlátai vagy 
nehézségei vannak a városi közle-
kedésben! Tapasztald meg milyen a 
város kerekesszékben, gyalogosan, 
behúnyt szemekkel, zajfogó fülhall-
gatóban. Változz „egy kilométerre” 
olyasvalakivé, aki nagyon távol áll 
tőled.

5 2 2

GYAKORLAT EMPÁTIA



#Csatlakozz!

Kutasd fel a helyi civil egyesületeket 
és közösségeket! Mi a céljuk és 
hogyan vesznek részt a város mű-
ködésében? Válassz egyet közülük, 
kövesd a tevékenységüket, látogass 
el hozzájuk és segíts nekik. Csat-
lakozz egy sportoló közösséghez, 
rajzklubhoz, olyan szervezethez, 
amely az állatok jogaiért küzd, vagy a 
vega konyhát népszerűsíti. Próbálj ki 
valamit, amit eddig még sosem!

5 2 2

GYAKORLAT AKTIVIZMUS



#Egyszer vOlt

Mikor jártál utoljára a helytörté-
neti múzeumban? Itt az idő, hogy 
felkeresd. Kérd meg a tárlatvezetőt, 
hogy mutassa be, hogyan fejlődött 
a környéked. Kérj arhív képeket a 
környékről vagy keresgélj online 
adatbázisokban. Keresd fel az egyik 
helyszínt és próbáld meg lefotózni 
ugyanabból a szögből. Hogyan vál-
tozott a város? Küldd el az új képet a 
gyűjteménybe!

4 1 3

GYAKORLAT TÁRSADALMI HATÁS



#nem Csak ünnEpnapOkon

Válassz ki egy nevezetes napot, vagy 
eseményt a lakóhelyed életéből, 
és ünnepeld meg! Rendezz helyi 
összejövetelt a kertben, az udvarban, 
vagy akár a balkonon. Hívd meg a 
családodat, a szomszédaidat és a ba-
rátaidat! Öltöztesd a helyszínt ünnepi 
díszbe és ünnepeljetek együtt!

3 2 4

GYAKORLAT EGYESÍTÉS



#krétázzUnk közösen!

Vegyél magadhoz színes krétát 
és látogass el a kedvenc tereidre, 
ahol sok ember megfordul. Kezdj el 
rajzolni a burkolatra. Lerajzolhatod a 
város szimbólumát, vagy bármi mást, 
ami foglalkoztat. Helyezz pár krétát 
magad mellé, amit bárki elvehet és 
kérj meg néhány arra járót, hogy 
rajzoljon együtt veled.

2 1 6

GYAKORLAT EGYÜTTMŰKÖDÉS



#részletben az ördög

Fotózd le a kedvenc helyed a városban. 
Csukd be a szemed és próbálj meg 
emlékezni a látvány részleteire. Nehezen 
megy? Végy magadhoz rajzeszközt. 2 
perced van, hogy rögzítsd, amit látsz! Ne 
is nézz a papírra, csak követsd a szemed 
járását a kezeddel. A rajzkészség nem 
számít, ragadd meg a számodra legérde-
kesebb részleteket! Ha kész vagy, csukd 
be a szemed és idézd fel a látványt. Most 
könnyebb?

1 1 7

GYAKORLAT JELENLÉT



#Folyékony üzenet

Utazol és nem látsz ki az ablakon. 
Használd ki az alkalmat és üzenj a 
párás vagy deres felületen! Köszönj 
a világnak, játssz amőbát idegenek-
kel, vagy írj betűket az ablakra, hogy 
mások kiegészíthessék őket!

2 3 4

GYAKORLAT BEVONÓDÁS



#válaszút

Nap mint nap ugyanazon az útvonalon 
járunk munkába, vagy iskolába. Szánj 
egy kicsivel több időt a napi rutinra, és 
ahol általában balra fordulsz, fordulj 
jobbra. Sétálj a párhuzamos utcán és 
hagyd, hogy az újdonságok meglepje-
nek. Dokumentáld a kalandjaidat: készíts 
mentális térképet az utadról, írj rövid 
jegyzeteket, rögzítsd a legfontosabb 
élményeidet emlékezetből. Kinek volt 
nagyobb kalandja?

2 3 4

GYAKORLAT VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG



#Tedd otthOnossá!

A héten segítened kell egy állatnak, hogy 
otthon érezze magát a városban. Lehet 
egy kóbor macska vagy kutya, vagy 
bármilyen más állatfaj pl. méhek. Igyekezz 
otthonossá tenni a várost a számukra! 
Építs nekik otthont, találj nekik új gazdát, 
fogadd őket be. Keress egy helyi szerve-
zetet vagy szakembert, aki tanácsot adhat 
vagy segíthet a választott állatfajnak. 
Javasolj változást!

3 1 5

GYAKORLAT VENDÉGLÁTÁS



#Árnyvilág

Figyeld meg, hogyan változnak az 
árnyékok a nap folyamán! Kövesd 
különböző tárgyak sziluetteit, kon-
túrjait. Vigyél magaddal egy krétát 
és meséld el az árnyékok történetét! 
Addj különböző formákat és figurákat 
a körberajzolt árnyékokhoz, hogy egy 
új történetet kapj! Fényképezd le a 
remekművet és szerezz egy jó napot 
vele a barátaidnak.

1 3 5

GYAKORLAT ÁTALAKÍTÁS



#Érezni kEll

Látogasd meg minden nap a kedvenc 
helyedet! Minden alkalommal válassz ki 
egyetlen érzészervet, melynek segítsé-
gével megvizsgálod a helyszínt: látás, 
hallás, ízlelés, szaglás, és tapintás vagy 
bármilyen benyomás, mint pl. hőmér-
séklet. Készíts naplót és dokumentáld 
hogyan változnak az érzéseid a helyszín-
nel kapcsolatban! Rajzolj vagy készíts 
képet, írj verset, vagy készíts egy zenei 
összeállítást.

1 3 5

GYAKORLAT ÉRZÉKENYSÉG



#Ugróiskola

Aszfalt vagy járda? Egy mozgalmas 
tér egyik sarka? Az üzlet bejárata? 
Egy elhagyatott utca kellős közepe? 
Buszmegálló vagy metró állomás? 
Nem számít! Rajzolj mindenhova 
ugróiskolát és játssz!

1 4 4

GYAKORLAT ÖTLET MEGVALÓSÍTÁS



#land art

Az ősz rendkívül alkalmas hónap 
a land art-ra, a természet anyagait 
használó művészeti alkotások készí-
tésére. Látogass el egy olyan helyre, 
ahol a természet vesz körül, és 
hagyd, hogy a környezeted inspirál-
jon! Keresgélj lehullott levelek, ágak, 
bogyók, termések vagy kövecskék 
után, és alkoss valamit, ami kifejezi a 
hely szellemét.

2 1 6

GYAKORLAT FIGYELMESSÉG



#megismernélek

Biztasd a szomszédaidat arra, hogy 
osszák meg egymással valamilyen kö-
zösségi oldali elérhetőségüket. Legyél 
te az első, aki kiírja az elérhetőségét 
az ajtóra vagy a postaládára. Ragassz 
ki egy családi fotót a nevetekkel, vagy 
akár a hobbitokat is. Bármit, amire a 
szomszéd kiváncsi lehet. Könnyítsd 
meg a többiek dolgát és készíts elő 
számukra is néhány kártyát és tollat.

1 3 5

GYAKORLAT BIZALOM ÉPÍTÉS



#PlakátrA fel!

Készíts egy “Szép napot” posztert és 
akaszd ki a saját bejáratodra, vagy 
a kapura. Legyél kreatív és készítsd 
magad a posztert. Ha akarsz, kérj 
segítséget gyerekektől, vagy csak 
nyomtass ki egy vidám és szép képet 
az itnernetről.

2 1 6

GYAKORLAT HUMOR



Derítsd ki, hogy miről álmodik a kör-
nyezeted! Hogyan csináld? Nyomtasd 
ki a feliratot: “Az én álmom…” és hagyj 
helyet az érkező válaszoknak! Írj fel 
egy két példát, hogy motiválj másokat 
is. Ragaszd ki egy függőleges felületre, 
egy falra, vagy a megállóba, ahol az 
emberek várakoznak. Függessz ki 
tollat is mellé.

3 1 5

GYAKORLAT JÖVŐBELÁTÓ
#ErrOl álmOdunk mi



#mUvész vagyok!

Mi válhatna műalkotássá a környékeden? 
Először csak nézelődj és tanulmányozd a 
meglévő értékeket: szobrokat, szökőku-
takat, freskókat, domborműveket, graffitit, 
stb. Aztán próbálj meg rést találni ebben a 
rendszerben, melybe saját művészeti pro-
jekted beleilleszthető. Használj újrahasz-
nosítható és ideiglenes anyagokat: kötelet, 
papírt, ragasztó szalagot, stb. és alkoss! 

2 2 5

GYAKORLAT KREATÍVITÁS



#metrópolisz

Képzeld el, hogy az utcád egy metróvo-
nal. Hogyan kapcsolódik más utcákhoz, 
kerületekhez, városokhoz? Készítsd el 
a képzeletbeli vonal térképét és jelöld 
meg állomásait! Mi a végállomás és hol 
szállnál ki szívesen útközben? Valamilyen 
szolgáltató helynél, egy kulturális intéz-
ménynél, ott, ahol valamilyen társadalmi 
problémát érzékelsz, érdekes embereknél, 
vagy épületeknél? Oszd meg a térképet 
másokkal is!

1 1 7

GYAKORLAT ÖSSZEFÜGGÉSEK



#minTák és sorozAtok

A héten a környezetedben rejlő 
mintázatokat figyelheted meg! Válassz 
egy témát pl. homlokzat, házszám, 
pad, ablak, terasz, szemét és készíts 
képsorozatot a környéken fellelhető 
példákról. Rögzítsd a hely jellegzetes-
ségeit és ritkaságait egy fotó kollázs-
ban. Mi a jellemző a környezetedre?

1 3 6

GYAKORLAT FIGYEL A RÉSZLETEKRE



#iguide

Rajzold meg a környéked turista térképét! 
Mutasd be a kedvenc helyeidet, vagy 
a városrész nevezetességeit, esetleg a 
gyerekkorod legmeghatározóbb helyeit. 
Készíts tematikus sétaútvonalat a közösség 
emlékeiből, támaszkodj elbeszélésekre 
vagy a saját élményeidre. Használj online 
vagy offline eszközöket a térkép készítésé-
hez, majd az eredményt oszd meg a neten 
vagy tedd ki a lépcsőházba.

1 2 6

GYAKORLAT TUDATOSSÁG



#Vegyél el!

Készíts adventi vagy újévi kalendá-
riumot a közösség számára! Készíts 
minden napra egy kis dobozkát, 
vagy egy nagy tárolót, amiben a 
meglepetéseket elhelyezed. Jusson 
minden napra valami apróság vagy 
cukorka, amit bárki elvehet.

3 1 5

GYAKORLAT KÖZÖSSÉGI SZELLEM



Egy fűvel, vagy hóval borított 
domb? Nincs jobb, mint legurulni 
rajta! Hajrá!

J J J

#Az éleT lejTOjén



#AngyAlok útJán

Hideg van és havazik, az emberek fázó-
san sietnek a meleg szobába, de te állítsd 
meg őket egy boldog pillantra! Készíts: 
pici vagy óriás hóembert valami különle-
ges ismertetőjeggyel, smilie-t a hóban, 
hóanygalkákat, bármit, ami rád jellemző! 
Készíts többet: a munkahelyed és a 
lakóhelyeden környékén, a vegyesbolt, 
vagy az edzőterem mellett. Hagyd, hogy a 
járókelők kövessék a boldogság nyomait!

J J J



Mindenki képes szárnyalni, de minden-
kit más emel a magasba. Van, akinek 
szárnyakra van szüksége, másoknak 
merész álmokra. Van, akinek a ked-
venc jégkréme elég, másnak kel egy 
csokor virág. Ma gondolj arra, hogy 
téged mi tesz boldoggá! Csokoládé, 
könyvek, egy aerobic óra, egy mise, 
vagy egy magányos séta? Hagyd itt a 
hétköznapokat! szárnyalj legalább fél 
órán keresztül!

J J J

#repülO leCke



#FeküdJ!

Ülni, sétálni szinte bárhol lehet - miért 
ne lehetne feküdni is a városi tereken? 
Ragadd meg az alkalmat és feküdj le a 
parkban a fűre, heveredj le az utcai padon, 
vagy egy köztér kellős közepén! Feküdj 
le, ahol éppen kedved tartja, gyönyörködj 
a látványban: figyeld meg az eget a fejed 
felett, a felhőket, a fák sziluettjét, az 
épületeket, stb. Készíts kollázst a látvány 
elemeiből!

J J J





Pontok KAPCSOLAT-
TEREMTŐ

KREATÍV TEVÉKENY

0-35 megértő alkotó aktivista

35-75 társas teremtő közösségépítő
75- varázsló látnok katalizátor

mirOl szól A játék?
Hisszük, hogy te magad vagy a változás és, hogy a 
játékos miniakciókon segítségével hétről hétre jobbá és 
egészségesebbé teheted a közösségedet. 
Három különböző típusú akciót fogsz találni a 
kártyákon, melyek rövidek, kreatívak és illeszkednek a 
mindennapi tennivalóidhoz és környezetedhez. 
A játékos feladatok során kapcsolatteremtő, kreatív és 
tevékeny akciókért szerezhetsz pontot. 
 

A kapcsolatteremtő feladatok segítenek felvenni 
a kapcsolatot a város különböző szereplőivel és 
okot adnak a párbeszédre.

A kreatív feladatok során lehetőséged lesz 
megismerni a saját és a közösség értékeit, és 
aktívan alakítani a környezetedet.

A tevékeny feladatok kizökkentenek a 
mindennapi rutinból, segítenek rálelni a város 
lehetőségeire, és új szemszögből tekinteni a saját 
környezetedre.

Joker kártyát húzz akkor, amikor egy feladat se-
hogyan sem akar sikerülni, vagy úgy érzed, mély 
ponton vagy és feltöltődésre van szükséged. Kérd 

meg egyik barátodat, hogy pontozza az akciód!

HogyAn jáTszd?
Egy hét áll rendelkezésedre, hogy teljesítsd a feladatot. 
A személyes varázsodon, kreativitásodon vagy alkotó-
képességeden akarsz dolgozni? Esetleg mindegyiken? 
Játssz egyedül, vagy alapíts kis akciócsoportot!

    Húzz egy kártyát! 

2    Tervezd meg a beavatkozást!

3     Akciózz! 

4     Értékelj! 
 
5     Gyűjtsd be a kitűzőt! 



Playhellocity Nagykövetség
Ahniya Asanovich, Minsk, Fehéroroszország
Anna Fadeeva, Perm, Oroszország
Ksenia Stepanenko, Novokuznetsk, Oroszország
Szilágyi-Nagy Anna, Törökbálint, Magyarország

A játékos beavatkozások a Forum for Young 
Professionals “Europe Lab”, Re-thinking the 
Urban Space Workshopja után készültek.

Projekt Cím: Play your neighbourhood! / Game-
ful interventions to increase residents interaction 
in the neighbourhood
Fejlesztési időszak: 2015 augusztus-december
Grafika: Mimma Nosek


