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A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola
által meghirdetett

„ÉDES HAZÁM, MAGYARORSZÁG”
földrajzi, hon és népismereti

levelezős

versenyre

A verseny 2 részből áll melyen a részvétel egymástól független.
A képzőművészeti pályázatra és a levelezős vetélkedőre nevezés egymással nem
függ össze – nem feltétlenül ugyanazokat a tanulókat érinti.

I.rész: Képzőművészeti pályázat

Témánk, a „magyarság a Kárpát-medencében.”
Csodálatos történet arról, hogyan találtak őseink erre a földre egy szarvas
segítségével. Hogyan űzte, hajtotta Hunor és Magyar, a két dalia a csodás
állatot, aki elvezette őket őshazánkba, ahol feleséget is találtak maguknak és
benépesítették egész Szittyaföldet.
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Arany János: Rege a csodaszarvasról
Olvashatjátok:
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_01_015

Hallhatjátok:
https://www.youtube.com/watch?v=3IMWwB-yZ6M&amp;ab_channel=Var%C3%A1zsbet%C5%B1

Rajzlap mérete: A/4, vagy A/3 (keretezés nélkül kérjük!)
Technikák: bármilyen rajzi technika
Alkotó korosztály: alsó tagozat, felső tagozat
Rajzok leadási/postázási határideje, és helyszíne :2021. március 5.
6800

Szent

József

Kertvárosi

Katolikus

Általános

Iskola,

Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23.
A rajzok hátoldalán szerepeljen: alkotó neve, osztálya, iskolája neve, címe,
felkészítő pedagógus neve
A zsűri által helyezést elért alkotásokról értesítést emailon küldünk.
Ha a vírushelyzet engedi, akkor megtekinthetőek lesznek az alkotások
iskolánkban áprilisban, majd elvihetőek lesznek 2021. májusában.

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
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vízhálózata páratlan egységbe forrt össze az ember kultúrtájat alakító
tevékenységével.
Látogassunk el együtt az idei évben

rendhagyó módon levelezős versenyünk

feladatain keresztül 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. Néhány
segédanyag iskolánk honlapján is olvasható lesz: www.kertvaroshmv.hu

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

A nevezéskor megadandó adatok:
Csapatnév:
A csapat tagjainak neve:
A csapata iskolája neve címe:
emailcím:
A nevezéseket emailen kérjük megküldeni legkésőbb február 18.-ig
hazamedes2021@gmail.com email címre

A versenyfeladatot a nevezések beérkezése után emailon küldjük el a
csapatok részére . A megoldott feladatlapot postán kérjük megküldeni
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Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola,

6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23.
Az eredmények iskolánk honlapján olvashatók lesznek 2021. március 26.
tól. A díjakat postán küldjük.

Hódmezővásárhely, 2021. február 10.

Hézső Magdolna

Juhászné Wolf Edit
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rajztanár a képzőművészeti pályázat kiírója

Igazgató

