
A konzultáció után őszintén sejtésünk se volt hogy mibe is kezdjünk 

bele. Majd így leültünk olyan 2 hét után és megnéztük a ,, Gumbal 

Csodálatos Világa” című rajzfilmet, és az egyik részépen a pillangó 

effectről volt szó, majd rájöttünk, hogy valójában sok szituációt 

vehetünk PILLANGÓ EFFECTKÉNT például: a környezet szennyezés, ott 

saját magunknak is ártunk azzal ,hogy kidobjuk a szemetet és nem 

hasznosítsuk ujjá, ezzel a halak megeszik a műanyagot mi pedig a 

halakat, vagy sokszor hallottunk arról a közmondásról, hogy a jó tettek 

ahogy a rosszak is visszajönnek. Elkezdtünk fontolgatni hogy mit is 

csináljunk akkor erre az egyik csapattársunknak egy olyan ötlet jutott 

eszébe ,hogy rajzoljuk le az ötleteinket. Le is rajzoltuk őket majd egy 

másik csapattárunknak az az ötlet jutott eszébe hogy mi lenne ha 

képkeretekbe raknánk és pillangó formát csinálnánk a képkeretekből, 

nekünk nagyon tetszett ez az ötlet viszont majd idővel rájöttünk ,hogy 

ahhoz ,hogy pillangó formát csináljunk ,ahhoz nagyon sok képkeret kell 

és még a szobrunk is nagyon nagy lenne és nem férne be a gallériába, 

és ezzel módosítottuk a tervet és próbáltuk szimmetrikusan megcsinálni 

a képkeret formát. Majd azzal a gonddal ütköztünk össze ,hogy most 

felakasszuk vagy ,hogy is legyen. A felakasztás azért nem volt megfelelő 

,mert a képkeretek magában is nehezek voltak, így arra a döntésre 

jutottunk hogy kellene egy alap amire ráfúrjuk a képkeretekből alkotott 

formát. Az egyik csapat társunknak szerencsére egy építkezési cégnél 

dolgozott és megmutattuk neki a terveinket és megkértük ,hogy tudnak 

e nekünk kivágni ilyen faléceket többit majd elintézzük. Segített nekünk 

és kivágta. Majd mi összefúrtuk őket és lefestettük fehér festékkel. Az 

első gondolatunk az volt ,hogy most hová is szállítsuk el ezt a faalapot, 

és a suli volt a legjobb hely, el is vittük oda mert nem annyira volt nehéz 

pluszba 6 fő vitte és csak 10 percnyire lakott az a csapattársunk akinél 

csináltuk az egészet. Majd közösen elmentünk az ikeába keretekért. Azt 

hittük innen nagyon könnyű lesz, viszont az ötletek jöttek is jöttek hogy 

megjobb legyen az alkotásunk és azt találtuk ki hogy a képkeretek mögé 

rakjunk kék ledsort ,hogy még jobban kiemelje az alkotásunkat. Be is 



szereztük. Egy héttel az összerakás előtt jött egy ötlet ,hogy ha nem 

tudjuk megcsinálni a pillangót a képkeretekből akkor csináljuk azt ,hogy 

saját kezűleg csinálunk pillangókat fejenként kettőt. Majd hogy jobban 

tartsák a formájukat lelamináljuk őket. Eljött az összerakás napja ami 

vasárnap volt és a suli akkor nem működik szóval szombaton elvittük 

ahhoz a csapattársunkhoz vissza haza. Már csak egy gond volt ott a 

helyszínen, hogy ha a képkereteket oda fúrjuk akkor a ledsort nem 

tudjuk rendesen odarakni. Szerencsénk volt hogy náluk otthon volt pár 

kis léc amit nem tudtak semmire se felhasználni csak fűtésre így azokat 

használtuk fel. Hozza fúrtuk a keretek hátuljára és majd arra a kis 

falécre raktuk oldalre a ledeket. Minden külső képkeret hátán van 

ledsor így arra azt találtuk ki hogy fúrunk a drótnak megfelelő 

vastagságú lyukat a faalapba és azon áthúzzuk a drótokat és hátul 

összekötjük azokat és hozzácsatoljuk a táphoz. A képkeretekbe 

beraktuk a rajzokat és megpróbáltuk összerakni az egészet, kb 2-3 óráig 

tartott amíg megcsináltuk és már nagyon vártuk hogy bekapcsoljuk. 

Bekacsoltunk és nagyon elkezdtünk örülni ,hogy nekünk fiataloknak 

sikerült megcsinálni amit elképzeltünk, viszont itt is volt egy kis gond, az 

egyik képkeretet úgy raktuk fel ,hogy nme kifele állt a ledsor hanem 

befele, erre leválasztottuk a drótókat a tápról ,kifúrtuk majd 

megfordítottuk és megcsináltuk rendesen. Most minden tökéletes volt 

már csak a pillangók kellettek.3-4 nap után azokat is sikerült rá raknunk 

és nekünk nagyon tetszik amit csináltunk és nagyon büszkék vagyunk 

egymásra. Most az alkotásunk áll és arra vár ,hogy elvigyük vissza az 

iskolába . 


