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NÉV: 

Szövegértés 3. osztály 

 

Lego 

 
A Lego talán a világ legismertebb építőjátéka. Meglehetősen egyszerű elven működik, 

hiszen csupán apró műanyag elemeket kell egymásba illeszteni, így a gyerekek fantáziájára 

van bízva, mit alkotnak belőlük.  

Ole Kirk Christiansen dán asztalosmester alapította a vállalatot, játékokat kezdett el 

gyártani a dániai Billundban 1932-ben. Akkor még fából készített mindent, és a vevőktől így 

búcsúzott: Leg Godt! (Játssz jól!) Ezekből a szavakból alakult át a ma is ismert névvé. 

1947 után kezdett műanyagból játékokat készíteni pénzügyi okokból. A játék legfőbb 

újdonsága az volt, hogy a többnyire négyszögletes építőelemek tetején „bütykök” 

helyezkedtek el, aljuk pedig üreges volt. Ezzel az eljárással az egészen kis gyermekek is 

könnyen össze tudták őket nyomni, épp annyira, hogy ne essenek szét, de könnyen szét 

lehessen őket szedni. Jelenlegi formáját az építőelem 1958-ban nyerte el. 

A Lego alkatrészek kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy kezdettől fogva egy rendszert 

alkotnak: minden egyes sorozat, újonnan megjelenő készlet összeilleszthető a már megjelent 

készletekkel. A Lego alkatrészek – mérettől, formától, színtől és fajtától függetlenül – 

valamilyen módon biztosan összeépíthetők a többi alkatrésszel.  A tizenévesek számára 

tervezett Technic készletek motorjai és fogaskerekei gond nélkül összeépíthetők akár a 

háromévesek számára készült Duplo kockákkal. A ma vásárolt készletekhez pedig simán fel 

lehet használni a 60 évvel ezelőttieket. Ez végtelen lehetőséget jelent, minden csak a játékos 

találékonyságán múlik. Ezért fordul elő gyakran, hogy néha a felnőttek is szívesen 

összeraknak valamit. 

 A vállalat apáról fiúra szállt, és ma az alapító unokája a tulajdonosa. 

A Lego kockák gyártása a világ más pontjain is elindult. Például Svájcban, Dél-

Koreában, Csehországban, az Amerikai Egyesült Államokban, 2008-tól pedig 

Magyarországon is. A nyíregyházi üzem a világon az ötödik legnagyobb, és az összes Duplo 

itt készül. 

A szemcsés műanyagból fröccsöntéssel állítják elő a különféle elemeket. A műanyagot 

240 Celsius-fokon megolvasztják, formába öntik, majd lehűtik. A kockákat rendkívüli 

pontossággal készítik el, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz. Az eltérés csak a 

milliméter ezredrésze lehet. Ehhez nagy szakértelem és különleges, drága gépek kellenek.  

Még ma is Billbundban találják ki, milyen játékok kerüljenek a dobozokba. 

A Lego a világ harmadik legnagyobb játékgyártója. 

  

1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

  

Melyik városban készült az első Lego?  

Milyen módszerrel állítják elő az elemeket?  

A játék melyik fajtája készül egyedül Magyarországon?  

Kik számára készülnek a Technic készletek? 
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2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján!   

    

Melyik országban találták ki a Duplo változatot? 

  

  a) Dél-Korea 

b) Amerikai Egyesült Államok. 

c) Magyarország 

d) Dánia 

  

Mikor készült az első maihoz hasonló Lego? 

  

a) 1958-ban. 

b) 1932-ben. 

c) 1947-ben. 

d) 2008-ban. 

 

Miért kezdett el Ole Kirk Christiansen fa helyett műanyagból játékokat készíteni? 

  

a) Óvni akarta a környezetet, a fákat. 

b) Így több pénzt keresett vele. 

c) Dániában több volt a műanyag, mint a fa. 

d) Nagyobb örömet akart okozni a gyerekeknek. 

 

Ki most a tulajdonosa a vállalatnak? 

  

a) Ole Kirk Christiansen 

b) Ole Kirk Christiansen unokájának az apja 

c) Ole Kirk Christiansen unokája 

d) Ole Kirk Christiansen fiának az unokája 

 

Mi kapcsol össze két építőelemet? 

  

a) A bütyök és méret. 

b) A forma és a méret. 

c) Az üreg és a bütyök. 

d) A készlet típusa és az építőelem alakja. 

 

3. Ki nem volt soha Ole Kirk Christiansen? Keretezd be az egyetlen helyes választ! 

 

 A Lego tulajdonosa.   Unoka.   Apa.   Amerikai.   A Lego alapítója.   Asztalos.     

4. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben? 

 

  kulcsfontosságú:  ___________________________________________ 

   

  készlet: ___________________________________________________ 

 

  szemcsés: _________________________________________________ 
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5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

 

Az építőelemeket csak úgy lehet összerakni, ahogy a dobozon látható. 

Egy 56 éves Lego használható a mai darabokkal. 

Billund Dániában van. 

A Lego a világ ötödik legnagyobb játékgyártója. 

A gyártás során a műanyagot először meg kell olvasztani. 

Csak a fantázián, a találékonyságon múlik, hogy mit rakunk össze az elemekből.  

  

 

6. A Lego a világ számos pontján készül. Sorold fel, mely országok szerepelnek a 

szövegben. 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között! (I/N) 

 

A Lego 60 éves játék, ezért öregek is játszák. 

 

A Lego azért lett ilyen alakú, mert így egészen kis gyermekek is használhatják. 

 

 

8. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 

 

A játék legfőbb újdonsága az volt, hogy a többnyire négyszögletes építőelemek peremén 

„bütykök” helyezkedtek el, aljuk pedig üveges volt. Ezzel az eljárással az egészen kis 

gyermekek is könnyen össze tudták őket törni, épp annyira, hogy ne essenek szét, de könnyen 

szét lehessen őket szedni. 

 

 

9. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

négyszögletes lehetőség  __________________________________  

szemcsés gépek  _________________________________  

különleges építőelemek  _________________________________  

legismertebb műanyag  _________________________________  

végtelen építőjáték  _________________________________  
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10. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Ügyelj a pontosságra! 

 

A szemcsés műanyagból fröccsöntéssel állítják elő a _______________________________.  

 

A műanyagot ________________________ megolvasztják, _________________________,  

 

majd lehűtik. A kockákat ___________________________ készítik el, hogy tökéletesen  

 

_____________________ egymáshoz. 

 

 

11. Szerinted miért szeretik a felnőttek is ezt a játékot? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12. Szerinted miért kerül több pénzbe a Lego, mint a többi hasonló műanyag építőjáték? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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