DEMOKRATIKUS ÉS KÖZÖSSÉGI
ÉRTÉKEK - KULTÚRA

3-6 éveseknek
6 fős
csoportokban

SZÍNEINK

45 perc

Tisztelet, a párbeszéd és aktív állampolgárság:
• A különböző bőr árnyalatok felismerése és
tiszteletben tartása
• Feltárása és elnevezése azoknak a készségeknek,
amelyek különlegesekké tesznek bennünket
• Finom motoros készség fejlesztése a különböző
barna árnyalatok keverése közben

A szükséges anyagok listája:
• Karen Katz tankönyve vagy kiadványa, vagy a színek https://www.youtube.com/
watch?v=9PwCkX59WBo Képek a karakterekkel
• Színek: piros, sárga, fekete, fehér, ecsetek, víz, papírtörlő
• Egy nagy csomagoló
barna papír
• Fahéj, mogyoróvaj,
csokoládé,
mufﬁn,
őszibarack,
kókuszdió,
szemes
kávé,
méz,
gyömbérpor, chili por,
őszi levelek, sárgarépa,
bundás kenyér, karamella
vagy képek ezekről az
élelmiszerekről
•
különböző barna
árnyalatú csokoládé

1. A facilitátornak ki kell nyomtatnia a könyvből a karaktereket, vagy a megfelelő képernyőképeket
a videóból, és fel kell tűzniük a falra, olyan sorrendben, ahogy a történetben szerepelnek.
2. Kezdetben az egész csoport egy körben ül a facilitátorral, és a következő játékot játsszák:
látok valami kéket ebben a szobában. Mi az? A többi gyermeknek ki kell találnia, hogy mi az.
Golyó / szőnyeg / függöny. Minden gyermek felteszi a kérdést, de mindannyiuknak más színt kell
mondania: piros, sárga, szürke, fekete.
3. Ezt a rövid bevezetőt követi a facilitátor kérdése, aki megmutatja az ételeket és az összetevőiket,
és a gyerekeket a színük megnevezésére kéri. Néhány másodperc múlva a gyerekek rájönnek,
hogy mindegyiküknek van az alap barna színe, de különböző árnyalatokkal.
4. A facilitátor bemutatja a történet főszereplőjét, Lénát és azt mondja, hogy tesznek egy sétát
Lénával. Hallani fognak egy történetet, ami egy kislányról szól.
5. Megfogják egymás kezét és sétálnak a fal mentén, ahol a képeket korábban ragasztották. A
gyerekek meghallgatják a történetet, és gondosan ﬁgyelik a falon található képeket. Majd lassan
továbblépnek a következő képhez, ahogy a történet tovább folytatódik.
6. Amikor befejezik a körutazást, a körben leülnek, és arra kérjük a gyerekeket, hogy mondják el,
melyik szín a kedvencük, ki a kedvenc karakterük.
7. Ezt követően megpróbálják leírni a saját bőrszínüket is élelmiszerek vagy italok nevével:
vanília fagylalt színű sárgásfehér, banán sárga, tejeskávé színű.
8. A facilitátor elmagyarázza, hogy van egy szín, barna, de vannak különböző árnyalatok. A
gyerekek különböző csokoládékat is megkóstolhatnak. Mindannyian egyetértenek majd abban,
hogy ﬁnomak, de a darabok különböző ízűek. Ez teszi őket különlegessé.
9. A facilitátor megerősíti a gyerekeket abban, hogy ők is különlegesek, és kéri őket, hogy
egyenként mutassanak be valamit, ami igazán különlegessé teszi őket: énekeljen egy dalt,
mutasson trükköt, csináljon vicces arcot, rajzoljon, színezzen valamit.
10. Ezután a gyerekek asztalhoz ülnek, és összekeverik a színeket, megpróbálják kikeverni a kezük
színét. Miután megtalálták a megfelelő árnyalatot, színezzék be a tenyerüket és nyomtassák rá
egy csomagolópapírra. Arra is ösztönözhetjük őket, hogy próbáljanak ki különböző árnyalatokat
és a lehető legtöbb nyomatot készítsék a csomagolópapírra.
11. A végén a kézlenyomatok fölé írják ki a nevüket.

https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Kiosztani:
Karen Kats: A mi színeink
Lena vagyok, és hét éves. A bőröm fahéj színű. Anya azt mondja, hogy meg tudna enni. Anyunak
bundáskenyér színe van. Anya művész és megtanít arra, hogyan keverjem ki a színeket. Azt
mondja, hogy ha piros, sárga, fekete és fehér festéket keverünk össze megfelelő kombinációban,
meglesz a megfelelő barna az arcomhoz. A megfelelő barna ... de hát a barna az barna. Ez nem
így van, anya azt mondja, hogy sok árnyalata van a barnának.
Sétáljunk egyet. Majd te is meg fogod látni. A játszótérre megyünk, hogy találkozzunk a
barátommal, Szonyával. A Szonya bőre világos sárgásbarna. Anya azt mondja, olyan, mint a
krémes mogyoróvaj. A kedvencem. Isabella csokoládébarna olyan, mint a születésnapjára sütött
mufﬁnok. Lucy bőre barackos és pirospozsgás. A legjobb barátom, Jojen, a játszótér közelében
lakik. Jojen mézszínű. Két utcával arrébb találkoztunk az unokatestvéremmel, Kyle-val. Az ő bőre
vörösesbarna, mint a levelek ősszel. Karlis és Rosita kihozták az új kiskutyájukat a parkba. Karlis
világos kakaóbarna, Rozita bőre olyan, mint a tejkaramella. Mikor anyával elmegyünk a pizzeria
előtt, meglátjuk Pellegrino bácsit, aki magasra dobálja a pizzatésztát a a levegőben. Neki olyan
a színe, mint a pizza kérge, aranybarna. A bébiszitterem, Candy olyan, mint egy gyönyörű ékkő,
bronz és borostyán. Úgy néz ki, mint egy hercegnő.
Ebéd után az anyám kedvenc boltjába mentünk, ahol Kasmír bácsi sokféle fűszert árul. Az ő színe a
gyömbér és a chili por. Az utcán feljebb ott a nagynéném Cathy. Cathy néni 22 éves, napbarnított,
olyan mint a kókuszdió vagy a kávé. Miután elmentünk a barátaimhoz, a törölközőket kitettük a
tetőn a napra. Végiggondolok mindenkit, akiket ma láttam: Szonia, Isabella és Lucy, Jojen és
Kyle és Karlis és Rosita, Pellegrino bácsi és Candy, Kasmír bácsi és Cathy néni, mindegyiküknek
szép a színe. A barátaim elmentek, én pedig lemegyek a földszintre. Örülök, hogy az összes
festéket sárga, piros-fekete-fehérben kapom. Rágondolok az összes csodálatos színre, amiket
én fogok kikeverni, és hangosan elmondom a nevüket: Fahéj, csokoládé és méz, kávé, karamella,
sárgarépa, olyan ízletesek. Végül elkészültem a képeimmel, mindenkit lefestettem. Nézd csak
anyu, itt vannak a színeink.”

