A LEGO-nál jártunk

Az elmúlt év végén osztályunk lehetőséget kapott, hogy ellátogathasson a LEGO nyíregyházi
gyárába. Az indulás előtt mindannyian nagyon izgatottak voltunk, a gyár még mindenkinek egy új tér
és meglepetésekkel teli hely volt.
Reggel 8 órakor indultunk egy nagy autóbusszal. Útközben arról beszélgettük, hogy vajon milyen
lesz, hogyan fog kinézni a gyár. Mikor odaértünk, már a gyár területén parkoltunk le. Mindannyian
bementünk a fogadó részbe, és már bent sok mindenre rácsodálkoztunk. A kis előépület ablakaiból
ráláttunk a gyárra és az udvarán ámulva álltunk és néztük a legóból épült figurákat. Egy kedves hölgy
volt a vezetőnk, aki bevezetett minket a gyár előterébe, ahonnan több folyosó és egy „ játszószoba”
nyílt. Ebbe a helyiségbe mentünk be, ahol volt l 5 asztal, azokon pedig egy csomó lego hevert. .Az
asztalok körül puffok és székek voltak elhelyezve. Levettük a kabátjainkat, és leültünk. A vezetőnk
elmondott pár instrukciót, és levetített nekünk egy oktató balesetvédelmi kisfilmet. Ezután mindenki
kapott egy-egy megkülönböztető mellényt, és visszamentünk az előtérbe. Ott megnéztük a gyár
kicsinyített makettjét, és a vezetőnk elmondta, hogy hol mit készítenek . Megtudtuk, hogy a gyárat
környezettudatosra és bővíthetőre tervezték meg. Ezután elindultunk a gyár belseje felé. Egy gépektől
zakatoló helyiségbe értünk, ahol csak egy-két munkást láttunk dolgozni. Ott a LEGO- kockák már
teljesen készen voltak, és nagy ládákba érkeztek színek szerint csoportosítva. Körülnéztünk,
megfigyeltük, ahogy pakolgatták a sok színes játékot, majd mentünk tovább. Egy terembe értünk, ahol
egy régi formázógépet láthattunk. Megmutogatta az idegenvezetőnk, hogy mi micsoda és hogyan
működik. A következő terembe érve már sokkal több munkással találkoztunk. Itt festették a játékokat.
Nagyon jó volt a hangulat, munka közben még zenét is hallgattak. Érdekes volt látni, hogy
mindenkinek megvan a saját feladata, és minden géphez be van osztva egy vagy általában több ember.
Nagyon aprólékos munkával nézegették, vizsgálgatták az egyes játékkockákat. Egy másik
helyiségben a játékok tárolására alkalmas dobozokat hajtogatták. Elmondták nekünk, hogy egyedül
ebben a gyárban készítenek LEGO Duplo játékot. Megfigyelhettük a raktárhelységet is, ahol ezernyi
különféle méretű doboz sorakozott. A gyár belseje nagyon szép és érdekes volt egyben. Mindent
behálóztak a folyosók, és volt olyan is, ahol a fejünk felett futószalagok haladtak el, rajta a kész
játékokkal. A falakon különféle festmények voltak, amelyeket gyerekek készítettek. Minden szép
színes volt, és sokszor ütköztünk életnagyságú LEGO- figurákba is.
Az üzem megtekintése után ismét a „játszószobába” mentünk, ahol kedvünkre alkothattunk az ott
heverő LEGO-kockákból.
Az osztály nagyon élvezte ezt a tartalmas és nagyszerű kalandot. Érdekes és tanulságos volt látni,
hogyan működik egy ilyen gyár.
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