
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A   

SZENT JÓZSEF KERTVÁROSI KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
szervezésében meghirdetett 

 

FÖLDRAJZI, HON-, ÉS NÉPISMERETI 

VETÉLKEDŐRE 
 

időpontja: 2020.március 27. 14 óra. 
 

A verseny 2 részből áll, melyen a részvétel egymástól független. 

 

I. rész: Képzőművészeti pályázat 

II. rész: Vetélkedő - honismereti feladatok 

A képzőművészeti pályázatra és a vetélkedőre nevezés egymással nem függ össze – nem 

feltétlenül ugyanazokat a tanulókat érinti. 

 

I. RÉSZ: KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

 
Benedek Elek: Magyar mese-és mondavilág 

(https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#16 ) 

 Vár és forrás 

 Péterke 

Rajzlap mérete: A/, A/3 (keretezés nélkül!) 

Technika: szabadon választott 

https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#16


 

 

 

Korcsoport: 1-2. évfolyam 

 3-4. évfolyam 

 5-6. évfolyam 

 7-8. évfolyam 

Beérkezési határidő: 2020. február 21. 

Postacím: Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola, 6800 Hódmezővásárhely, 

Bartók B. u. 23. 

Eredményhirdetés: 2020. március 27. 14 óra a kiállítás, és verseny helyszínén iskolánkban. 

A díjazottokat külön értesítjük. 

A beérkezett munkákból a kiállítás megtekinthető lesz április közepéig iskolánkban. 

 
II. rész: „ÉDES HAZÁM, MAGYARORSZÁG” VETÉLKEDŐ 

 
Az Európa szívében helyet foglaló Kárpát-medence a természet erőinek nagyszerű harcából 

született, ahol a föld szerkezete, domborzata, éghajlata és vízhálózata páratlan egységbe forrt 

össze az ember kultúrtájat alakító tevékenységével. 

Erről a tájról írta Petõfi Sándor Magyar vagyok című versében az alábbi sorokat: 

„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám 

Az öt világrész nagy területén. 

Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, 

Ahány a szépség gazdag kebelén. 

Van rajta bérc, amely tekintetet vét 

A Kaszpi-tenger habjain is túl, 

És rónasága, mintha a föld végét 

Keresné, olyan messze-messze nyúl.” 

A Kárpát-medence páratlan szépségű földrajzi egységét a Kárpátok 1500-2600 méter magas 

és 150-200 km széles hegykoszorúja öleli át. A medence belső területét azonban a hegységek 

és a nagy folyók további részekre szabdalják.  

Látogassunk el együtt a 2020. március 27-én megszervezésre kerülő versenyünkön a 

KÁRPÁTOK ÖLELÉSÉBEN élő magyar népcsoportokhoz, az általuk lakott és formált 

tájegységekhez. Ismerjük meg néhány részletének természet földrajzát, az emberek 

mindennapjait, néprajzát, néphagyományait. Vigyen el a képzeletutazásunkon a mesék, 

mondák és a térkép valósága által e csodálatos vidékekre!  

Témakör: Magyarok a Kárpát-medencében 

A tájegységhez kapcsolódó földrajzi, néprajzi, honismereti ismeretek. 



 

 

 

 

A vetélkedőre nevezni 5-8. évfolyamos diákokból szervezett 4 fős csapatokkal lehet. 

Iskolánként 1-2 csapat jelentkezését várjuk. 

 

A vetélkedő időpontja: 2020. március 27./péntek/ 14 óra 

 

Helyszín: Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola – Hódmezővásárhely Bartók 

Béla utca 23. 

 

ELŐZETES FELKÉSZÜLÉST IGÉNYLŐ FELADAT 

 
A versenyen a csapattagok szóban röviden előadják, bemutatják az elkészített anyagot. Az 

előadások, bemutatók színesek, játékosak, ötletesek legyenek: lehet ének, tánc, zene, vers, 

tréfás egyéni ötlet, projektoros kivetítés, prezentáció, tablóbemutatás, ételek esetén esetleg kis 

csipegető-kostoló stb. 

 

FIGYELEM: Az előadás terjedelme maximum 3-4 perc lehet, amit a zsűri betartat. 

Téma: 

 Lakóhelyhez kapcsolódó népszokás bemutatása „Örökségünk”-őseink hagyatéka- 

pl.népszokások, népdalok, néphagyományok, néptánc, kézművesség stb. 

 

A versenyre való felkészüléshez ajánlott irodalom teljes terjedelemben a honlapunkon 

olvasható: http://www.kertvaroshmv.hu/, valamint a versenyfelhívás emailes küldésekor 

csatolt mellékletben megküldjük a  felkészüléshez szükséges tananyag - Kárpát medence 

földrajzai vonatkozásai, honismereti anyag. 

 Földrajzi atlasz: a tájegység tantervi névanyaga alapján 

 Hon és népismereti tananyag 
 

A nevezéseket emailen kérjük megküldeni legkésőbb február 5.-ig 

/csonkamagdi62@gmail.com/ 

 

 

 

Eredményes felkészülést kívánunk! 
 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. január 16. 

 

 

 

 

 

  Hézső Magdolna                                          Juhászné Wolf Edit 

    Igazgatóhelyettes              Igazgat 

http://www.kertvaroshmv.hu/
mailto:/csonkamagdi62@gmail.com/

