SÉTA

MÁDI DŰLŐK MENTÉN
FELHÍVÁS

ÚTVONAL: 
Rákóczi utca – Táncsics utca – Rózsa utca – Úrágya-dűlő – Birsalmás –
kőfalak – Cicvár

AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZA

A Világörökségi Gondnokság Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a kultúrAktív Egyesü

Nehézség: közepes
Hossz: 1–1,5 óra „AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM”
Ezt vidd magaddal:címmel
a könyv
vagy a kinyomtatott
sétalap, ceruza
rajzpályázatot
hirdet a Tokaj-Hegyalja
településein élő harmadik és negyedik osztályos

Keressük azokat a helyeket, amelyeket a gyerekek legjobban szeretnek Tokaj-Hegyalján.
A legérdekesebb helyeket szerepeltetjük az ősszel megjelenő Tokaj-Hegyalja
Olvasd elgyerekeknek c.
Mád híres a szőlőkultúrájáról, a borairól és az ásványairól. Régen itt határozták meg
kiadványunkban.
könyvben
a bor árát, és a borokMutasd
fővárosának
nevezték.
A borvidék
több
mint
5 ezer hektárnyi
meg aiskedvenc
helyedet,
vagy
ami
a legjobban
tetszik a lakóhelyeden
vagy a környé
a mező
szőlőültetvényének egyötöde
itt
van.
Ezen
a
sétán
a
dűlőkkel
ismerkedhetsz
meg
Elő a színes ceruzákkal, a festékkel, a zsírkrétával! Fess vagy rajzolj,
tanárod segítségével
városokról
közelebbről.
szkenneld be vagy fotózd le az alkotásodat, és küldd el nekünk e-mailen!
szóló részt!
A Rákóczi utca máshogy néz ki, mint a község többi utcája: széles, két oldalán díszes,
Határidő módosítás:
2021.
12.lenne. Nem véletlenül,
elegáns épületek sorakoznak,
olyan, mintha
egymárcius
városban
Kérjük,
hogy
az
eredeti
pályamunkákat
a Tokaj Borrvidék Fejlesztési Tanács
hiszen Mád régen mezőváros volt.
Tokaji Irodájába küldjék! Cím: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
Keress a főutcán a borászatra
tárgyakat!
A borítékrautaló
írjákdíszítéseket,
rá: Rajzpályázat

beszkennelt
vagyA lefotózott
a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com
e-mail cím
Az egyik leghíresebbAdűlő
az Úrágya.
Táncsics alkotásokat
utcából, a zsinagóga
mögött, egy
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek
dűlőúton tudsz felsétálni. Ha fentről körülnézel, pont szemben látod a Szent Tamásiskola neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
és a Percze-dűlőt.
Az e-mailben kérjük megírni:
Azt hallottam,
az címe
Úrágya-dűlő
on- rövidbemutatása
Imádom ezt a (1-2
panorámát!
- a rajz
és a helyszín
mondat)
nan kapta- agyermek
nevét, hogy
a
faluból
Föntről
nagy
kőrakásokat
neve, osztálya
nézve itt nyugszik
le apedagógus
nap, vagyisneve, e-mail
és kőfalakat
- felkészítő
címe is láttam.
az Úr az ágyába
tér.
Gyere,
nézzük meg!
- iskola neve, címe
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
Sétálj tovább a kecskefarm mellett, és keress egy pontot,
II. díj: Rajzkészlet
ahonnan a legtöbb szőlőültetvényt
látod!
III. díj: Festékkészlet

Olvasd el a könyvben a
szőlőkről szóló részt!

Figyeld meg a kőfalakat! Állj melléjük, és becsüld meg,
A beküldő
intézményeknek
egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
hogy milyen magasak!
Hány sor
szőlő van egyküldünk
teraszon?
Épített környezeti nevelés című módszertani kiadványából.
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu
Errefelé a talaj köves,
ezért a szőlő sok ásványi weboldalon.
anyagot
szív fel, és a mádi borok különösen ásványosak.
A pályázat háttere:
Vegyél kézbe egy követ és figyeld meg a szerkezetét,
A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
a tapintását, az illatát!
Az oktatási program célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
Olvasd
el a könyvben
a Cicvárról
a 8–12 éves korosztállyal. A programot
a „Humán
kapacitások
fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
A főúton sétálj visszatérségben”
a Cicvárig!című EFOP projekt keretében
szóló részt!
valósítja meg a kultúrAktív Egyesület a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából. További részletek a mellékelt projektleírásban.

Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi Tudományos és
Kulturális Szervezete

Tokaj-hegyalja történelmi
borvidék kultúrtáj
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