
TÁJÉKOZTATÓ 
Kreatív Pakk

Segítő csomag izolációra



A MOME Segítő Pakkok sorában a Kreatív Pakk az izoláció eltérő megjelenési formáira 
minőségeire és célcsoportjaira reagál.

A Kreatív Pakk fókuszában a játszva tanulás élménye áll és a 8-12 éves korosztály 
fejlesztésére, támogatására koncentrál. A csomag egyszerre célozza azokat a családokat, 
akik inspirációt gyűjtenek a nyári szünet minél változatosabb eltöltéséhez, illetve azokat, 
akik erőforrásaikhoz mérten keresik az alternatív kreativitásfejlesztő megoldásokat 
gyermekeik számára. 

A távolságtartás időszakában a szülőket kihívások elé állította iskolás korú gyerekeik 
figyelmének lekötése és kreativitásának fejlesztése a kötelező napi rutin és a tanulási 
kötelezettségek mellett. Az izolációt nehezítette a fizikai aktivitások lehetőségének 
beszűkülése is. A most zajló enyhülési időszak és a nyári szünet bekövetkeztével az 
otthon tereiben eltöltött idő egyszerűbbé válik, de a nyári hónapok során felmerülhet az 
igény a szabadidő minél változatosabb eltöltésére.

A Kreatív Pakk egy olyan letölthető csomag, amely játékos alternatívát kínál az iskolai 
szünet egyes napjainak kitöltésére. A csomagban háromféle játék található, amelyek 
főleg a finommotorikus képességeket, a kézügyességet, a téri gondolkodást, és a 
memóriát fejlesztik a 8-12 éves korosztály körében.

Tájékoztató
A KREATÍV PAKKRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL



A MOME A/4 Építőjátéka a kreatív építkezés fortélyaival ismerteti meg a gyerekeket, 
a papír mint építőelem és pár egyszerű, otthon is megtalálható alapanyag 
felhasználásával, amelyek segítségével akár saját univerzumok is létrehozhatók. Emellett 
letölthető az A/4 Memória játék amivel az állatvilággal kapcsolatos biológiai tudás és 
jártasság gyakorolható. Az A/4 Geometria játékkal pedig a térlátás, a térbeli alakzatok 
felismerése és formázása fejleszthető.
A csomagban található ötletek megvalósításához szükséges eszközök könnyen 
beszerezhetők, illetve a háztartások nagy részében fellelhetők. 

A MOME A/4 Építőjátéka a kreatív építkezés fortélyaival ismerteti meg a 
gyerekeket, a papír, mint építőelem és pár egyszerű, otthon is megtalálható 
alapanyag felhasználásával, amelyek segítségével akár saját rácsos 
univerzumok is létrehozhatók. A segitopakk.mome.hu weboldalon található 
videó lépésről-lépésre bemutatja az építkezés menetét. Az elkészítést ezen 
kívül egy PDF is segíti, ami az A/4 építőjáték ikonra kattintva érhető el.

Az A/4 Memória játék az állatvilággal kapcsolatos biológiai tudást és 
jártasságot segít gyakorolni, mindemellett a memóriát is fejleszti. Mindössze 
néhány A/4-es papírra, ragasztóra és egy nyomtatóra van hozzá szükség. Ha 
nincs kéznél nyomtató, az egyes ábrákat le is lehet rajzolni.

Az A/4 Geometria játék a térlátást, a térbeli alakzatok felismerését és 
azok háromdimenziós formába való átültetését segítik elő. Egy olló, a 
kinyomtatott A/4-es minták és ragasztó segítségével izgalmas téri formák 
hozhatók létre, amelyek akár a MOME A/4 építőjáték kockáiba és tornyaiba is 
beépíthetőek.



Disclaimer / Nyilatkozat 
A jelen PDF tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. 
 
A MOME által ebben a PDF-ben közzétett információk, adatok, ajánlások kizárólag 
tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, esetleges módosulásáért, valamint 
azoknak szakszerűtlen/ nem megfelelő alkalmazásával/felhasználásával 
összefüggésben felmerülő problémákért, hibákért, károkért a MOME-ét 
semmilyen felelősség nem terheli.
A MOME honlapon letölthető Segítő Pakkok és a bennük ajánlatott termékek 
használata önkéntes és kizárólag saját felelősségre történhet. A MOME honlapon 
közzétett adatok, információk ajánlás jellegűek, nem helyettesítik az orvosi / 
védőnői konzultációt!
Amennyiben a MOME weboldalon található bármely segélydoboz/termék 
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon 
közölteknél több információra van szüksége, esetleg panasza merül fel, kérjük 
írjon ide: segitopakk@mome.hu .

Az adott webhelyen található külső honlapokra mutató hivatkozások is 
tájékoztató jellegűek.  A MOME nem vállal felelősséget a külső honlapokon 
található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra nincs 
befolyásunk. A jogellenes, hamis, hibás vagy hiányos tartalmakért és valamely 
hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek megfelelően 
nem vállalunk felelősséget.

segitopakk.mome.hu 
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