
ML32360 Sokszínű család építőkockák – Érzelmek és értékek 
Ismerkedj meg a sokszínű családmodellekkel! Alkoss annyiféle családot, amennyit el tudsz képzelni! 
 
Életkor: 3-6 éveseknek 
Játékosok száma: 1-8 
 
A készlet tartalma:  

 33 műanyag forma: 4 gyermek és 4 felnőtt test, 3x4 fej, 12 haj, 1 kutya, 
 4 kétoldalas kék kártya, 
 4 kétoldalas piros kártya 
 1 sokszínűség kerék pörgetővel 

 
Fejlesztési területek: szociális érzékenység, beszédkészség, szókincs 
 
Nevelési cél: A sokszínűség pozitív tulajdonság, amit a gyermeknek már az oktatási rendszer legkorábbi szintjétől kezdve meg kell 
tanulnia értékelni. A sokszínűség értékelésének elsajátítása azt jelenti, hogy a gyermek meg tanul élni egy sokszínű társadalomban, 
elveti a csak szenvedést, egyenlőtlenséget és konfliktust okozó diszkriminációt és abúzust. 
 
Mit jelent a családi sokszínűség? 
A család szó első hallásra ismerős, egyszerűnek látszó fogalom. Ugyanakkor az idők folyamán sokféle érték és előítélet kapcsolódott 
hozzá, melyeken már egészen kisgyermekkorban dolgozni kell. Sokféle család van, melyek sokféle formában tudnak és akarnak 
működni. Vannak gyermekes és gyermektelen családok, egy vagy sokgyermekes családok, vérszerinti vagy fogadott gyermekkel 
rendelkező családok, csonka családok. Etnikai szempontból vannak azonos etnikumú vagy többnyelvű, multikulturális családok, a 
fogadott gyermekek is származhatnak más kultúrkörből, a szülők lehetnek vérszerinti vagy nevelőszülők. Ezekkel és másokkal is 
találkozhatunk a minket körülvevő társadalomban.  
Mi egy bizonyos családtípusban élünk, de a környezetünkben, főleg az óvodában, iskolában, a szomszédságban kapcsolatba 
kerülhetünk más családmodellben élőkkel, és ez befolyásolja a családról alakított fogalmunkat, hozzájárulhat a család sokféleségéről 
szerzett ismereteinkhez, a különböző családmodellek elfogadásához. Minél többféle családtípussal találkozik a gyermek, annál 
nyitottabbá és toleránsabbá válik az övétől különböző családmodellben élőkkel szemben. 
 
A játék előkészítése: 
Mielőtt elkezdenénk játszani, egy felnőtt vágja fel a kék és piros keretes kártyákat a szaggatott vonalak mentén, és a füzetben lévő 
útmutatás szerint ragassza fel a megfelelő színű fejelemekre az arcmatricákat. A kutyaformára is rakja rá a matricákat. Ha ezzel 
elkészültünk, kezdődhet a játék.  
 
A játék menete: 
Kétféleképpen játszhatunk: 
 
1. Családösszerakó játék 
A kékszegélyű kártyákat használjuk. Adjunk egy kártyát a gyermeknek, aki a különböző elemekből  (test+fej+haj) megpróbál olyan 
alakokat összerakni, amilyenek a mintán vannak. Figyeljen a bőrszínre is. Ha elkészült, hasonlítsuk össze az eredetivel, és javítsuk, ha 
szükséges. Ez után a gyermek magyarázza el, szerinte a különböző alakok között milyen kapcsolat van, ki milyen szerepet játszik a 
családban. Ahogy a kártyák számozása növekszik, lesznek olyan családtagok, akikhez nincs minta (kérdőjel a képen), ilyenkor a 
gyermek dönti el, milyen alakot állít össze. Kérjük, indokolja meg a választását. 
 
2. Játék a sokszínűség kerekével 
Ehhez a játékhoz a piros keretes kártyákat használjuk. 

1. Pörgetünk a kerékkel, hogy eldöntsük, melyik piros kártyával (A-H) játsszunk. Odaadjuk a kiválasztott kártyát a gyermeknek, 
aki előveszi a kártya ábrájának megfelelő testeket. 

2. Újra pörgetünk, hogy eldöntsük a szereplők bőrszínét (középső körcikkek a keréken). A megfelelő színű fejeket rakja rá a 
testekre. Figyeljünk oda, hogy női, férfi vagy gyermek testhez illő arcot válasszon a gyermek, de ezen belül ő dönt, hogy 
melyik arcot választja.  

3. Harmadszor is pörgetünk, hogy a hajszínt is kiválasszuk az egyes szereplőkhöz. Hagyjuk, hogy a frizurát a gyermek döntse el. 
Ismételjük meg a 2-3. lépést, ha szükséges, hogy minden szereplő arcot és hajat kapjon. 
Amikor elkészült minden alakkal, akik a piros kártyán vannak, a gyermek megszólal: Elkészült a család. Ez után biztassuk a 
gyermeket, hogy mutassa be szóban a családtagokat. Mindig hagyjuk, hogy ő döntse el, kinek milyen szerepet szán. 

Ezzel a játékkal többféle családmodell fog készülni. Ha több gyermek játszik, még élménydúsabb lesz a játék, hisz minden gyermek 
behozza saját tapasztalatait a játékba.  
 
Jó szórakozást! A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu   
Web: www.katica.hu 


