
Miért fontos a játék 
és miért kell megóvni?

a családot…

A játék összehozza 

-ban mondják azt a szülők, 
hogy a játék segít feloldani 
a feszültséget és 
kiszabadulni a napi rutinból.

-ban mondják azt a gyerekek, 
hogy a játék során el tudnak 
lazulni és elszakadni az iskolától.

A játék segít 

ellazulni...

a jövőre...
-a a szülőknek gondolja azt, hogy 
azok a gyerekek, akik többet 
játszanak, sikeresebbek lesznek 
majd a felsőoktatásban és 

a munkában.

És felkészít minket

-a a szülőknek hiszi, hogy a játék 
erősíti az önbizalmat, a kommu-
nikációt és a kreativitást – azon 
készségeket, amelyek a legfonto-

sabbak a gyerekek jövőbeli sikere 
és jólléte szempontjából.

gyerek állítja, túl elfoglalt 
ahhoz, hogy játsszon.

5-ből 1 (17%)

és segít a tanulásban…
A játék fejleszti az embert 

De sokszor nem sikerül elég

f gyelmet fordítani a játékra

-a a szülőknek úgy érzi, 
hogy nem jut elég 
idejük a játékra.

30%-a 10%-a 61%-a
a családoknak heti 
öt óránál kevesebb 
időt szán a közös 

játékra.

a családoknak heti 
két óránál kevesebb 

időt szán a közös 
játékra.

a szülőknek ismeri be, 
hogy elkalandozik 
a figyelme játék 

közben.

a szülőknek úgy gondolja, 
hogy a játék elengedhe-

tetlen a gyerekeik jólléte 
és fejlődése során.

 95%-a
a gyerekeknek mondja, 
hogy könnyebben tanul-
nak, ha úgy érzik, mintha 

játszanának.

83%-a 93%-a
a szülőknek gondolja úgy, 
hogy a játékot eszközként 
kellene használni az iskolák-
ban a gyerekek fejleszté-
sére és tanítására.

Több mint

-ban mondják azt 
a gyerekek, hogy a 
szülőkkel közös játék 
boldoggá teszi őket.

-a a szülőknek vallja, hogy 
a játék erősíti a családi 
kötelékeket, és segíti 
a kommunikációt.

Azok a családok, ahol

 játszanak egy héten együtt, 

boldogabbak, mint azok, amelyek

5 óránál többet

5 óránál kevesebbet
játszanak (88% és 75%).

könnyed játék
A gyerekek tudják a választ:

A LEGO® „Játssz Jól! Jelentés” kimutatta, hogy a gyerekek úttörő 
szerepet töltenek be az újfajta „könnyed játék” terén, amely során 

zökkenőmentesen fésülik össze a valós világot a képzeletbeli és a 
digitális élményekkel annak érdekében, hogy a lehető legjobban 

kihasználják a rendelkezésükre álló időt és helyet.

A könnyed játék szemléletének elsajátítása  
segít minket abban, hogy új, szórakoztató 

utakat találjunk a játékidő előtérbe 
helyezésére és megtartására.


