SÉTA

TOKAJ FŐUTCÁJÁN
FELHÍVÁS

ÚTVONAL: 
Tisza-híd – Rákóczi utca – Fő tér – Serház utca – Bodrog-part – Rév köz –
Vasvári Pál utca – József Attila utca – Bethlen G. utca – Dózsa György utca

AZ ÉN TOKAJ-HEGYALJÁM RAJZPÁLYÁZA

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

Nehézség: könnyű
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 gyerekeknek c.
kiadványunkban.
itt egyvagy a környé
Tokaj a borvidék névadója,
borászati
központja.
A Tokaji-hegy
alatt,
a Bodrog tetszik
és
Mutasd
meg a kedvenc
helyedet,
vagy ami
a legjobban
aIdenézz,
lakóhelyeden
kádár
lakik!
a színes
ceruzákkal,
festékkel,
zsírkrétával!
Tisza összefolyásánálElő
nyújtózó
város
központja akicsi
ékszerdaoboz,
sok felfedFess
ezni vagy rajzolj, tanárod segítségével
szkenneld
be
vagy
fotózd
le
az
alkotásodat,
és
küldd
valóval. A Tisza-hídtól induló Rákóczi utcán régi és új épületek sorakoznak.el nekünk e-mailen!
Keress olyan üzleteket,
műhelyeket,
Határidő
módosítás: 2021. március 12.
amelyek a borászathoz
kapcsolódnak!
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
Az 1848-49-es szabadságharc
Tokaj-hegyaljai
csatáiban
Én Bodrogkeresztúron
ágyúzáskor néhány épületet is eltalálták.
A beszkennelt vagy lefotózott alkotásokat a tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com
e-mail cím
láttam egy másik
Keresd meg az ágyúgolyós
házat!
várjuk. Az
üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt
fájlt
kérjük
elnevezni:
gyermek
ágyúgolyós házat!
Ki lakott itt régen, ésiskola
mi van
ma
benne?
neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
Az e-mailben kérjük megírni:
A Jézus szíve-templom mellett, a Kossuth téren van a Rákóczi Pince.
- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat)
Nézz utána, hogy kit választottak
itt királlyá!
- gyermek
neve, osztálya
- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe
- iskola neve, címe
A legjobb pályamunkákat díjazzuk: A Tokaji-hegy déli lejtőjén van kiírva.
A Hétszőlő feliratot
Ez a dűlő onnan kapta a nevét, hogy
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
láttam a már valahol.
7 parcellából alakították ki.
II. díj: Rajzkészlet
III. díj: Festékkészlet
A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
A tér közepén állÉpített
egy oszlop,
rajta anevelés
magyarországi
helyszínekkiadványából.
és Tokajtól való távolságuk.
környezeti
című módszertani
A nyerteseket
e-mailben
értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük
Vajon miért kerültek
ide? Jártál
már valamelyiken?
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.
Tokaj-Hegyalja gazdag
birtokosai
a városokban fényűző palotákat építtettek.
A pályázat
háttere:
Közülük az egyik a Szent
István-szobornál
áll. gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
A pályázat a Tokaj-Hegyalja

Az oktatási
célja,
hogy
értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
Olvasd el az emléktáblán,
hogy program
ki építtette!
Menj
átaahelyi
kapuján,
a 8–12
éves korosztállyal.
hogy megtudd, milyen
az alprajza!
Rajzold le!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 palota alaprajza

FELHÍVÁS

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

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
tokajhegyaljagyerekeknek@gmail.com
e-mail cím
A görög kereskedők emeletes
házait
nagy
boltívesalkotásokat
kapujukról aismerheted
fel.
várjuk. Az üzenet tárgyába kérjük beírni: Rajzpályázat. A csatolt fájlt kérjük elnevezni: gyermek
Az egyikben ma a Tokaji Múzeum működik.
iskola neve_telepules neve (pl. kovacs-boldizsar_rakocziiskola_tallya).
Miért volt szükség nagy kapukra? A lakóhelyeden vannak épületek, amelyeknek hasonló
kapubejárója van? Az e-mailben kérjük megírni:
- a rajz címe és a helyszín rövidbemutatása (1-2 mondat)
- gyermek neve, osztálya
- felkészítő pedagógus neve, e-mail címe
Én nagyon szeretnék bemenni,
- iskola neve, címe
Én a régészeti kiállításra vagyok
mert azt hallottam, hogy belül szép
kíváncsi, ahol a tokaji várban talált
díszes. Biztosan gazdagok voltak
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
leleteket mutatják meg!
a tulajdonosai.
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
II. díj: Rajzkészlet
III. zsinagóga,
díj: Festékkészlet
A Serház utcában van a tokaji
és körülötte pici kulturális központot alakítottak ki,
színházzal, emlékparkkal, múzeummal.
A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
Keresd meg a borászok
borásza
táblát!nevelés
Ki kaphatja
ezt a címet?
Épített
környezeti
című meg
módszertani
kiadványából.
A nyerteseket e-mailben értesítjük. A legjobb pályamunkákat közzétesszük
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.
A színházat a város híres szülöttéről nevezték el. Ki ő?
A pályázat háttere:
A pályázat
a Tokaj-Hegyalja
gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
A József Attila utcában
van a Világörökségi
Bormúzeum.
Az oktatási program célja, hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
Milyen felirat olvasható
az épület
előtt álló présen?
a 8–12
éves korosztállyal.
A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
Hogyan működhetett?
Játszd
el
a
mozdulatsort!
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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Sétálj ki a Bodrog-partra. Figyeld meg a folyót és a partot.

FELHÍVÁS

Készíts vázlatot, és írd bele, hogy mi mindent látsz, hallasz, érzel! Jelöld be a folyásirányt!
Becsüld meg a sebességét úgy, hogy sétálsz mellette! Milyen gyorsan kell menned,
ha szeretnél lépést tartani?

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

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)
A város épületei közül kimagasodnak a templomtornyok. A gát tetejéről hányat látsz?
- gyermek neve, osztálya
Keresd meg az utat a vörös- színű
ortodox
templomhoz!
felkészítő
pedagógus
neve, e-mail címe
- iskola neve, címe
A legjobb pályamunkákat díjazzuk:
Olvasd el a könyvben
I. díj: Rajzkészlet és festékkészlet
a Sokszínű lakosság
Hű, de fura
II. díj: Rajzkészlet
fejezetet!
ez az óra!
III. díj: Festékkészlet

Nézd meg alaposan,
hogy miért!

A beküldő intézményeknek küldünk egy-egy példányt a kultúrAktív Egyesület
Épített környezeti
nevelés
című módszertani
kiadványából.
A szőlészethez-borásztahoz
különféle népi
megfigyelések
fűződnek.
A tele
nyerteseket
e-mailben
A legjobb pályamunkákat közzétesszük
Ha megcsordul Vince,
lesz a pince
– tartjaértesítjük.
a mondás.
a tokajhegyaljagyerekeknek.hu weboldalon.
Ez vajon mit jelent? Keresd meg a Dózsa György utca végén
a Szent Vince-szobrot!
Készíts szelfit
vele!
A pályázat
háttere:

A pályázat a Tokaj-Hegyalja gyerekeknek oktatási program program részeként valósul meg.
oktatási
program acélja,
hogy a helyi értékeket játékos, innovatív formában ismertesse meg
Te mit mutatnál mégAz
meg
a barátaidnak
településeden?
a 8–12 éves korosztállyal. A programot a „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj
Tervezz sétát nekik!
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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