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ÉPÍTSÜNK 
EGYÜTT 
EGY JOBB 
VILÁGOT

SZIASZTOK, FELNŐTTEK! Az oktatói útmutató a prezentáció vázlatával és sok más anyaggal 
együtt itt érhető el: http://www.lego.com/aboutus/build-the-
change/educator/climatechangeworkshop

A LEGO elnevezés, a LEGO logó és a Minifigura a LEGO Csoport védjegyei, és szerzői jogvédelem alatt állnak. ©2021 The LEGO Group. 

Presenter
Presentation Notes
FIGYELEM: Az oktatói útmutató a prezentáció vázlatával és sok más anyaggal együtt itt érhető el: http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop .Köszöntelek titeket az „Építsünk együtt egy jobb világot" foglakozáson!A LEGO Csoport idén novemberben részt vesz egy nagyon fontos környezetvédelmi eseményen, és az itt megjelenő fontos embereknek szeretnénk bemutatni a gyerekek gondolatait, álmait és ötleteit.Dugjuk össze a fejünket, és találjunk ki számukra pár klassz ötletet!Készen álltok?

http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop
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https://youtu.be/nRCCcDs40m0

KÖSZÖNTÜNK AZ ÉPÍTSD A VÁLTOZÁS VILÁGÁBAN!

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Mielőtt elkezdjük, nézzük meg, hogy a vendéglátóink, Leo és Linda mit mesélnek arról, hogy mi az az „Építsd a változást", és miért vesz részt benne az osztályunk.Játssza le a „Köszöntünk az Építsd a változást világában" videót innen: 
https://youtu.be/nRCCcDs40m0.Ha az adott környezetben a YouTube használata nem lehetséges, töltse le előre a videót innen:
�http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnRCCcDs40m0&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875461736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uIs16nxSmPZZLPisJY7%2B%2Fh7si88NijyZAGVSGrgDqNs%3D&reserved=0


©2021 The LEGO Group.

A Föld nevű 
bolygó
Állapot: NAGYON
különleges, és szüksége van 
VÉDELEMRE

Fajok száma: 8,7 millió

Élőhelyek száma: rengeteg

A kihalás szélére sodródott 
fajok száma: 1 millió

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Kezdjük az alapoknál.A konferencia, ahova mennek, arról szól, hogyan lehet megmenteni a Föld nevű bolygót a klímaváltozás nevű jelenségtől.
� Hűha!  Azt mind tudjuk, hogy a bolygónk különleges.  Több mint 8 millió fajnak nyújt otthont rengeteg különböző élőhelyen a sivatagoktól az esőerdőkig, a folyóktól az óceánokig.
�De most rengeteg élőlény van veszélyben a klímaváltozás nevű jelenség miatt.
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A Föld bolygónak 
egyensúlyban kell lennie.

Különben összeomlanak a 
körforgások.

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
A bolygónk különböző rendszerekből áll. Ilyen rendszer az időjárás, az erózió, az óceáni áramlatok – ezek mind finom egyensúlyban működnek együtt.
� Ahogy Leo és Linda is a filmben. 
� Együtt dolgoznak, hogy egyensúlyban legyenek.De ha Linda elkezdi elveszteni az egyensúlyát,  Leo is elveszti, és eltűnik a stabilitásuk.Ha a föld körforgásai közül valamelyik megváltozik, szintén eltűnik az egyensúly.    Az emberek és az emberi tevékenységek sajnos kibillentették ezeket a körforgásokat az egyensúlyukból.A tanár megkéri a gyerekeket, hogy mondjanak példákat arra, amikor az emberi tevékenység kihat a környezetre.A lehetséges felmerülő példák:AutózásA fosszilis energiahordozók égetéseErdőirtás / fakivágásA zöldterületek csökkenése / zöldterületek beépítéseVadászat és fajok kiirtásaSavas esőMűanyag / pazarlás (bár ez nincs közvetlen hatással a „körforgásokra")Gyárak és iparosodásErdőtüzekEzért kell nekünk, embereknek sürgősen megérteni, hogy mi miért történik, és hogyan tudjuk helyreállítani a föld egyensúlyát. 
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https://youtu.be/cqIpb3Ija3A
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
A klímaváltozás nagyon fontos példa arra, hogyan tudja a föld elveszíteni a körforgásai egyensúlyát.A klímaváltozás megváltoztatott bizonyos rendszereket, például az időjárást, az óceáni áramlatokat és a globális hőmérsékletet. Játssza le a klímaváltozásról szóló „Mi az a klímaváltozás?" című rövid videót: https://youtu.be/cqIpb3Ija3AHa az adott környezetben a YouTube használata nem lehetséges, töltse le előre a videót innen: http://www.lego.com/aboutus/build-the-change/educator/climatechangeworkshop Képzeljétek el, hogy körben álltok, és egy labdát dobáltok e a barátaitokkal. Hirtelen a „gravitáció rendszere" megváltozik, és a labda nem esik le, hanem elrepül az ég felé.  Jelenleg a föld olyan helyzetben van, mint ez a labda, és mindenkinek tennie kell azért, hogy visszahozzuk magunkhoz.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcqIpb3Ija3A&data=04%7C01%7Cben.courtney%40LEGO.com%7C1f96685d67224ed140c408d94a83f547%7C1d0635156cad41959486ea65df456faa%7C0%7C0%7C637622752875461736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0hiP1tIs4K%2FdgKv%2BX%2F2huYukLld4mE4QVr1CIc0FD2o%3D&reserved=0
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A döntéshozóknak hallania kell az ötleteiteket.
©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
De ki segíthet?A konferencián, ahova a LEGO Csoport is megy, sok vezető fog részt venni a világ minden tájáról.A vezetők: elnökök, miniszterelnökök, királyok, királynők... Olyan emberek, akiknek elég nagy hatalmuk van ahhoz, hogy változtatni tudjanak a dolgokon. Képzeljétek el, ha az ország vezetője azt mondaná, hogy holnaptól tilos autózni.  Ez persze (még) nem fog megtörténni, de el lehet képzelni, milyen jó hatást gyakorolna ez a környezetre.Ezeket az embereket hívjuk döntéshozóknak.
�
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?
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Presenter
Presentation Notes
Mindennap hozunk döntéseket. Például, hogy milyen zoknit vegyünk fel, hánykor keljünk fel, és így tovább. Ez azt jelenti, hogy döntéshozók vagyunk?Hát... igen is, meg nem is.Igen, mert tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a bolygónkra: például eldobható műanyag pohár helyett üvegpohárból iszunk, autózás helyett biciklizünk, olyan zoknit viselünk, ami újrahasznosított anyagból készült.De a döntéshozók... ők olyan döntéseket hoznak, amelyek rengeteg ember életére vannak hatással. Képzeljétek el, hogy úgy döntötök, ma kék zoknit vesztek fel. Ez a döntés egy ember életére hat, persze attól függően, milyen szaga van a zokninak (haha). Na most képzeljétek el, ha egy elnök vagy egy miniszterelnök úgy dönt, hogy az országban mindenkinek kék zoknit kell vennie... ez a döntés rengeteg ember életére fog kihatni. Itt két olyan NAGY döntés látható, amiket a döntéshozók hoztak a bolygó érdekében. Meg tudjátok mondani, mik voltak ezek?
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Építsünk együtt 
egy jobb 
világot

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Szóval ők a döntéshozók, DE mi vagyunk azok, akik segíthetnek nekik a döntéshozásban.Hogyan csináljuk? 
� Úgy, hogy elmondjuk nekik az ötleteinket, és a dolgokat, amik miatt aggódunk.A világ vezetői mindig olyan döntéseket hoznak, amelyek kihatnak a jövőnkre.Nem lenne jó, ha a ti véleményeteket is meghallgatnák és figyelembe vennék, amikor döntést hoznak? Ahhoz, hogy ezt elérjük, leírtuk, hogyan építhetünk együtt egy jobb világot. Ebben a kiadványban megmutatjuk a felnőtteknek, főleg a világ vezetőinek azt, milyen javaslataik vannak a gyerekeknek arról, hogyan védhetik meg a bolygónkat.Ugye, milyen klassz?
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ENSZ KLÍMA-
VÁLTOZÁSI
KONFERENCIA
EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG, 2021.
https://ukcop26.org/

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Idén vezetők és tudósok a világ minden tájáról összegyűlnek, hogy döntéseket hozzanak a klímaváltozásról. 
� Ezt az óriási eseményt klímakonferenciának hívják. (Angol megnevezéssel COP26-nak.)És a LEGO Csoport azt szeretné, ha a gyerekek hangját is hallanák az eseményen. 
� Ezért vagyunk most itt!

https://ukcop26.org/
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A NAGY KÉRDÉS 

„Ha három javaslatot adhatnál a világ vezetőinek 
arra, hogyan védjék meg bolygónkat a 
klímaváltozástól, mi lenne az a három?"

©2021 The LEGO Group.

Presenter
Presentation Notes
Figyelem, dobpergés, most jön a nagy bejelentés...Az lenne a feladat, hogy találjunk ki három olyan ötletet, amelyet a világ vezetőinek javasolnátok arra, hogyan mentsék meg a bolygót a klímaváltozástól.Hogy hogyan fogjuk csinálni?Nos...
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1. lépés 2. lépés 3. lépés

Mi a következő lépés? 

Presenter
Presentation Notes
Mielőtt elkezdjük, megmutatom, mi történik majd az ÖTLETELÉS során.4-5 fős csoportokat alkotunk majd, és minden csoport 10 percet kap arra, hogy kitaláljon 3 javaslatot a világ vezetői számára.Aztán két nagyobb csoportban összesítjük az ötleteket, és a két csoport kiválaszt közülük összesen hármat. A két nagy csoport hat ötletét aztán együtt leszűkítjük a végső háromra, amit elküldünk a LEGO Csoportnak: ők ezt a három javaslatot fogják felhasználni.Készen álltok? 
� Akkor kezdjük!
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1. lépés

Presenter
Presentation Notes
Az első ötletelés alatt ezt a diát vetítse.Oké, alkossatok 4-5 fős csapatokat, és kezdjétek el megbeszélni, hogy mi lenne az a 3 ötlet, amelyet a világ vezetői elé tárnátok, hogy jobbá tegyék a világot.Gondoljatok a bolygó környezeti problémáira. 
� Mi okozza őket?  Mi az, amiből többet kellene csinálnunk?Mi az, amiből kevesebbet kellene csinálnunk?A vezetőink mit csinálhatnának máshogy?Min kellene a legsürgősebben változtatni?Oké, lejárt az idő...  Ugye le van írva a három javaslatotok?
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2. lépés

Presenter
Presentation Notes
Ezt a diát vetítse a második fázisban.Mindenki marad a csoportjában, de a csoportok összeállnak egy nagyobb csapattá.Ha összeállt a két nagy csapat, minden korábbi csoport olvassa fel a három javaslatát. Mindenki figyeljen! Van köztük ismerős javaslat?Hasonló dolgok jutottak az eszetekbe?Mi a közös az ötletekben?Össze tudtok rakni belőlük hasonlóakat?Írjatok le együtt három olyan javaslatot, amely összegzi a csoport utasításait.
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3. lépés

Presenter
Presentation Notes
Ezt a diát vetítse a harmadik ötletelési fázis alatt.Oké, lejárt az idő.Mindenki üljön vissza a helyére.Első csapat (az osztály egyik fele), olvassátok fel a ti három javaslatotokat. (Írja fel őket a táblára.)Második csapat (az osztály másik fele), olvassátok fel a ti három javaslatotokat (ezeket írja fel a táblára).Most mindenkinek van három szavazata.  Mindegyik szavazat egy színes matricapötty. Egymás után mindenki tegyen egy-egy pöttyöt a három kedvenc javaslata mellé, amelyet szeretne a LEGO Csoportnak elküldeni.
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IDEJE 
ELKÜLDENI 
A JAVASLATOKAT

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP

Kedves Oktató/ Pedagógus - klikk ide

Presenter
Presentation Notes
Megvan a három végső javaslatunk.�Ügyesek voltatok!Küldjük el őket a LEGO csapatnak!Ekkor a tanár a linkre kattintva vagy a QR-kód segítségével kinyitja a Microsoft űrlapot, és beírja az osztály három javaslatát:	A három mondatot ezen az MS űrlapon kell benyújtani: https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP	A QR-kód – – – a dián.
�Nagyon jó lenne, ha az osztály láthatná a javaslataik elküldését. Tegye ünnepélyessé ezt a pillanatot!

https://tinyurl.com/LEGOCLIMATEWORKSHOP
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Mindenki a LEGO Csoportnál 
és a Föld nevű 

bolygón,köszönjük a 
javaslatokat!

Presenter
Presentation Notes
Így ni.Szépen dolgoztatok együtt, és három szuper javaslatot küldtünk el.A LEGO Csoport nagyon fog örülni nekik, és annak, hogy bekerülnek abba a kiadványba, amelyet a klímaváltozási konferenciára készítenek.Ezt a konferencián részt vevő vezetők is megkapják, így biztosan megismerik a véleményeteket!�Szép munka! A Föld nevű bolygó, Leo és Linda is mind köszönik nektek!
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