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ÚTVONAL: 
Térplasztika park – Patika köz – Rákóczi út – Iskolakert – Comenius utca
– Tanítóképző – Hild tér – Rákóczi út – Szent Erzsébet út

AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZA

Nehézség: könnyű A Világörökségi Gondnokság Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a kultúrAktív Egyesü
Hossz: 1,5 óra
„AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM”
Ezt vidd magaddal: a könyv vagy a kinyomtatott sétalap, ceruza

címmel rajzpályázatot hirdet a Tokaj-Hegyalja településein élő harmadik és negyedik osztályos

Keressük
azokat a telnek,
helyeket,emberek
amelyeket
a gyerekek legjobban
A köztéri szobrok napjai
egyhangúan
jönnek-mennek
előttük,szeretnek
van, aki Tokaj-Hegyalján.
észre sem
A legérdekesebb helyeket szerepeltetjük az ősszel megjelenő Tokaj-Hegyalja gyerekeknek c.
veszi, van, aki megbámulja őket. Ridegnek tűnnek, pedig szívesen mesélnének. Járd végig a sétát, és
kiadványunkban.
megtudod, hogyan bírhatnád
szóra
őket!
Mutasd meg
a kedvenc
helyedet, vagy ami a legjobban tetszik a lakóhelyeden vagy a környé
A Bodrog-parti Térplasztika
park
szobrainak
vanaazsírkrétával!
mellőzöttségből.
gondolatsegítségével
Elő a színes ceruzákkal, aelegük
festékkel,
Fess Meg
vagyszakított
rajzolj, tanárod
nem szeretne több karcot
magára.
szkenneld
be vagy fotózd le az alkotásodat, és küldd el nekünk e-mailen!
Ülj le a talapzatára, figyeld meg a környezetet és a hangokat!
Határidő módosítás: 2021. március 12.
Kérjük, hogy az eredeti pályamunkákat a Tokaj Borrvidék Fejlesztési Tanács
Tokaji Irodájába küldjék! Cím: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
A borítékra írják rá: Rajzpályázat

A beszkennelt vagy lefotózott alkotásokat a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com e-mail cím
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek
iskola neve_telepules neveItt(pl.
kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
ülök
én
Az e-mailben kérjük megírni:
- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat)
- gyermek neve, osztálya
- felkészítő
neve, e-mail
Írd magad köré, hogy mit hallottál
és pedagógus
láttál! Írj jelzőket
a parkcíme
hangulatáról!
iskola
neve,
címe
Keress a felsorolt jelzőkhöz illő szobrot!
hős, okos, rejtélyes, fáradhatatlan, híres
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
Változtatnál valamit ezen a
I. parkon?
díj: Rajzkészlet és festékkészlet
II. díj: Rajzkészlet
A Református Kollégium kapualját
a sárospataki diákokat ábrázoló domborművek díszítik.
III. díj: Festékkészlet
Jegyezd fel, hogy mit csinálnak ezeken a diákok! (Később szükséged lesz rá!)
A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
Épített környezeti nevelés című módszertani kiadványából.
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.

A pályázat háttere:
A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
Az oktatási program célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
a 8–12 éves korosztállyal. A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
térségben” című EFOP projekt keretében valósítja meg a kultúrAktív Egyesület a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából. További részletek a mellékelt projektleírásban.
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Lorántffy Zsuzsanna I. Rákóczi György felesége, II. Rákóczi Ferenc nagyanyja
fáradhatatlan gazdasszony is volt, aki tudását szívesen átadta. Gyümölcsöket,
virágokat és gyógynövényeket nevelt, gyógyfőzeteket készített, kézimunkázott,
vezette a birtokot, katonákkal tárgyalt, támogatta a református egyházat,
meghívta Sárospatakra a korszak kiváló pedagógusát, Comeniust.

FELHÍVÁS

Nem tudom,
hogy szomorú-e
vagy fáradt?

AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZA

Kérdezd meg az anyukádat, hogy neki milyen feladatai vannak!
Melyiküknek mibenAsegítenél?
Világörökségi Gondnokság Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. és a kultúrAktív Egyesü

Comenius mellszobra
a tanítóképző
épülete előtt áll. Ő arról híres, hogy
„AZ
ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM”
megújította az oktatást, például képes tankönyveket írt a diákoknak.
címmel rajzpályázatot hirdet a Tokaj-Hegyalja településein élő harmadik és negyedik osztályos
Meséld el képregényben comenisunak egy iskolai napodat!
Keressük azokat a helyeket, amelyeket a gyerekek legjobban szeretnek Tokaj-Hegyalján.
A legérdekesebb helyeket szerepeltetjük az ősszel megjelenő Tokaj-Hegyalja gyerekeknek c.
kiadványunkban.
Mutasd meg a kedvenc helyedet, vagy ami a legjobban tetszik a lakóhelyeden vagy a környé
Elő a színes ceruzákkal, a festékkel, a zsírkrétával! Fess vagy rajzolj, tanárod segítségével
szkenneld be vagy fotózd le az alkotásodat, és küldd el nekünk e-mailen!
Határidő módosítás: 2021. március 12.
Kérjük, hogy az eredeti pályamunkákat a Tokaj Borrvidék Fejlesztési Tanács
Tokaji Irodájába küldjék! Cím: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
A borítékra írják rá: Rajzpályázat

A beszkennelt vagy lefotózott alkotásokat a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com e-mail cím
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek
iskola neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
Az e-mailben kérjük megírni:
- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat)
- gyermek neve, osztálya
- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe
- iskola neve, címe
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
Rajzkészlet
A tanítóképző épülete előttII.álldíj:
a pataki
diákot ábrázoló szobor.
III. díj: Festékkészlet
Hasonlítsd össze a domborművek jeleneteivel!
Gyűjts minél több jelzőt
a pataki
diákokra! küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
A beküldő
intézményeknek
Épített környezeti nevelés című módszertani kiadványából.
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.

A pályázat háttere:
A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
Az oktatási program célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
a 8–12 éves korosztállyal. A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
térségben” című EFOP projekt keretében valósítja meg a kultúrAktív Egyesület a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából. További részletek a mellékelt projektleírásban.
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A vártemplom előtt áll a Szent Erzsébet-szoborcsoport.

FELHÍVÁS

Írj rövid posztot a jelenetről!

AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZA

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

„AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM”

címmel rajzpályázatot hirdet a Tokaj-Hegyalja településein élő harmadik és negyedik osztályos

Szent Erzsébet a szegényeket támogatta. Az életéhez legendák fűződnek.
Keressük azokat a helyeket, amelyeket a gyerekek legjobban szeretnek Tokaj-Hegyalján.
Nézz utána ezeknek,
készíts illusztrációt
az egyikhez! az ősszel megjelenő Tokaj-Hegyalja gyerekeknek c.
A és
legérdekesebb
helyeket szerepeltetjük
kiadványunkban.
Mutasd meg a kedvenc helyedet, vagy ami a legjobban tetszik a lakóhelyeden vagy a környé
Elő a színes ceruzákkal, a festékkel, a zsírkrétával! Fess vagy rajzolj, tanárod segítségével
szkenneld be vagy fotózd le az alkotásodat, és küldd el nekünk e-mailen!
Határidő módosítás: 2021. március 12.
Kérjük, hogy az eredeti pályamunkákat a Tokaj Borrvidék Fejlesztési Tanács
Tokaji Irodájába küldjék! Cím: 3910 Tokaj, Dózsa György utca 2.
A borítékra írják rá: Rajzpályázat

A beszkennelt vagy lefotózott alkotásokat a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com e-mail cím
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek
iskola neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
Az e-mailben kérjük megírni:
- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat)
- gyermek neve, osztálya
- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe
- iskola neve, címe
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
A Szent Erzsébet Zarándokháztól indul és Kassára vezet
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
a Szent Erzsébet zarándokút.
II. díj: Rajzkészlet
III. díj: Festékkészlet

Hű, az túl hosszú séta lenne már.
Viszont nagyon szeretnék
találkozni Rákóczi fejedelemmel!

A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
Épített környezeti nevelés című módszertani kiadványából.
A nyerteseket
e-mailben
értesítjük.
A legjobb
pályamunkákat
közzétesszük
A vár udvarán áll Rákóczi
lovas szobra.
De melyik
Rákóczié
is? Írd
ide:
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.

A pályázat háttere:
A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
Az ábrázolta
oktatási program
célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
Szerinted miért lovon
a szobrász?
a 8–12 éves korosztállyal. A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
A Térplasztika park szobrainak jelzőit próbáld meg összepárosítani a többi szoborral!
térségben” című EFOP projekt keretében valósítja meg a kultúrAktív Egyesület a Tokaj Borvidék
Fejlődéséért Nonprofit Kft. megbízásából. További részletek a mellékelt projektleírásban.
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