
Számtalan fejlesztő- és építőjátékkal találkoztam eddigi társasjátékos pályám során, és megtapasztaltam, 
hogy mindegyik egy konkrét készséget fejleszt. A most bemutatott játékot joggal minősítheti az olvasó 
építőjátéknak, és teheti fel a kérdést, hogy miért kell ezt itt ismertetni. Szerintem azért, mert csak látszólag 
olyan, mint egy építőjáték, de ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy egy innovatív fejlesztő-
játékkal állunk szemben.

Mi is ez?
Talán ott kezdeném a bemutatást, hogy ez a játék 11 különféle elemből áll. Több 
készlet érhető el, és mindegyik egy adott nehézségi szintnek megfelelően kü-
lönféle elemeket tartalmaz. Ezeknek az elemeknek a számát a csomagban 
található megépítendő mű bonyolultsága határozza meg. Személy szerint 
tavaly találkoztam először a játékkal, és azonnal megláttam benne a lehe-
tőséget a fejlesztésre. Pedig akkor még nem is láttam át azt a sok variációt, 
ami benne rejlik. Mostanra viszont az utánaolvasásnak és a gyakorlati 
használatnak köszönhetően többet értek belőle. 

Az agy
Az emberi agy gyermekkorban fejlődik a legnagyobb mérték-
ben. Azt, hogy milyen ütemben és milyen eredménnyel, az 
határozza meg, hogy hogyan tudjuk stimulálni. A LaQ az az 

eszköz, amelyik a bal és jobb agyféltekét egyaránt fejleszti, 
és eközben összehangolja az idegrendszer azon területe-
it, amik a szín, forma, kép felismeréséért, a térbeli tájé-
kozódásért felelős, azokkal a területekkel, amelyek a fi-

nommotorika, a képzelőerő, az alkotókészség, a logika és a 
matematikai gondolkodás irányításáért felelősek. Ez annyira 
komplex fejlesztés, hogy szinte egyedülállónak mondható, ha-
bár azt rögtön leszögezem, hogy minden építőjátékban meg-
vannak ezek a lehetőségek. Az is indokolhatja ezt a számtalan 

készség fejlesztésére való alkalmasságot, hogy a játék alkotója 
komoly erőket fordított arra, hogy vizsgálja az emberi agyat játék 

közben, ezzel is alátámasztva annak fontos szerepét a gyermeki 
fejlődésben.

Kattanjunk be! Vagy ki!
A játék elemeit úgy alkották meg, hogy azokat egy egyszerű mozdulattal össze lehet kap-
csolni egymással. A biztos kötést egy jellegzetes kattanó hang jelzi, és azt csak azonos 
erővel lehet feloldani. Az alapelemekkel a síkban tudunk építkezni, ezt hívjuk 2D techni-
kának. Egyszerű síkalakokat tudunk építeni, de a kreatívabb játékosok akár 
állatok vagy tárgyak sík vetületeit is képesek összepattintani. A bonyolultabb 
elemekkel már lehetőség van arra, hogy bonyolult térbeli alakokat 
és mértani testeket építsünk. Ez a 3D technika, mellyel már a 
térben is tudjuk ábrázolni mindazt, amit eddig a síkban alkot-
tunk. A megépített formák előre meg vannak adva az egyes 
csomagokban, de több egység beszerzése után, és azok 
elemeinek összeborításával szinte bármit meg lehet építe-
ni – csak az emberi képzelet és az ügyesség szabhat határt 
az építésnek. Az összeépített formákat szétszedhetjük, és az 
így felszabadult elemekből újabb művet alkothatunk.
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Kinek való?
A LaQ mindenkire gondolt, amikor olyan alapcsomagokat alkotott meg, 
amik nem csak a nehézségi szintet, de a korosztályt is pontosan behatá-
rolják. A legkisebbeknek nagyobb elemeket készítettek, amiket több 
ponton is össze lehet kapcsolni egymással. Ezt követik az alapkész-
letek, melyeket kisiskolásoknak ajánl a kiadó, 
és végül a profikra is gondoltak, amikor a sok 
speciális elemet megalkották. Ezek felhasz-
nálásával mozgásra lehet bírni építményeinket, 
melyek ezáltal lépegetnek, vagy éppen gurulnak. 

Konklúzió
A LaQ előnyeit már említettem, most jöjjön néhány egyéb 
észrevétel. A formákat könnyen meg lehet építeni, de a 
3D-s alakokat a gyerekek nehezen tudják szétszedni. 
Pontosabban a szétszedést felnőttnek kell elkezdenie, 
aztán már a gyerekek is tudják bontogatni az elemeket. 
Arra nagyon ügyelni kell, hogy a kicsiknek és a nagyob-
baknak szánt elemeket ne összekeverve adjuk oda a 
legkisebbeknek, mivel azok annyira aprók, hogy köny-
nyen cukorkának nézhetik, és lenyelhetik. 

A LaQról oldalakon át lehetne még beszélni, de e he-
lyett azt javaslom, hogy szerezzen be mindenki, akit ér-
dekel, egy kis alapcsomagot, próbálja ki, és győződjön 
meg a játék nagyszerűségéről!

Jó játékot!

drcsaba
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