
 
 

TÖRTÉNELMI RAJZPÁLYÁZAT 
 
 

 
 

  A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „Az Árpád-ház története” címmel országos komplex 
  történelem és műveltségi vetélkedőt hirdetett a 2019-2020-as tanévben. A vetélkedő döntőjére, s a 
  hozzá kapcsolódó rajzpályázat befejezésére és elbírálására a március óta fennálló körülmények 
  miatt október végén kerül sor.  

 

 Az előző évek hagyományait folytatva a vetélkedőhöz kapcsolódva rajzpályázatot hirdetünk a 
 magyarországi és határon túli magyar nyelvű általános iskolák alsó tagozatos, 1-4. osztályos tanulói 
 részére. Mivel a pályázat az előző tanévről átnyúló, így az 5. osztályosok pályamunkáit is elfogadjuk.  
 

A pályázat témája:  
- A pályaművek bemutathatják a honfoglalást, az államalapítást, I. István király alakját, az Árpád-házi 

királyokat, a X-XIII. századi emberek életét. 
- A pályaművek készülhetnek a kort idéző mondákhoz, történelmi olvasmányokhoz. 

 

A rajzpályázat célja: 
- A kisiskolás tanulók megismertetése a honfoglalás, az államalapítás eseményeivel, jeles történelmi 
  alakjaival, a X-XIII. századi magyarországi életmóddal.  
- A kort idéző mondák illusztrálása, a korhoz kapcsolódó történelmi személyiségek képi megjelenítése. 
- A tanulók képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése. 
- Különféle rajztechnikák megismertetése a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. 
- A tehetséges tanulók felfedezése, bemutatkozása országos verseny keretében. 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:  
A pályázaton részt vehetnek bármely magyar és határon túli magyar általános illetve alapfokú művészeti 
iskola 1-5. osztályos tanulói, évfolyamonként külön kategóriában. Egy iskolából évfolyamonként több 
rajzot is várunk.  
 

Technika: szabadon választott 
A rajzok mérete: A/3 vagy A/4 méret keret, paszpartu nélkül. A rajzokon kérjük feltüntetni az alkotó 
 nevét, évfolyamát, iskoláját, a felkészítő pedagógus nevét, e-mail elérhetőségét, valamint az alkotás  
címét. A rajzokat postai úton vagy e-mailben kérjük elküldeni. E-mail cím: 
benedekirajzverseny@gmail.com 
Az e-mailben küldött rajzok jobb sarkában szerepeljen a gyerek neve, évfolyama, iskolája neve. 
 

Ajánlott irodalom:  
- Benedek Elek: A honfoglalás kora Történelmi olvasókönyv /Szalay, Kisújszállás, 2001  
- Benedek Elek: A honfoglalás mondái/ Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 2013. 
- Móra Ferenc: Mondák és mesék / Tankönyvkiadó, Budapest, 1985) 
- Lengyel Dénes: Régi magyar mondák, Móra 1997  
- Videók: Mondák a magyar történelemből (https://gyerektv.com/rajzfilmsorozatok/mondak-a-magyar-

tortenelembol, https://magyarmondak.eoldal.hu/cikkek/az-arpad-hazi-kiralyok-mondai-.6/) 

A legjobb pályamunkák értékes könyv és tárgyjutalomban részesülnek. Valamennyi pályamunkát beküldő 
tanuló elismerő oklevélben részesül. A díjazott tanulókat és felkészítő tanáraikat meghívjuk a november 
elején sorra kerülő díjátadásra, illetve az át nem vett nyereményeket postai úton eljuttatjuk részükre.  A 
beküldött munkákból kiállítást készítünk, a legjobb rajzok fotói a vetélkedő honlapjára is felkerülnek. 
 

A rajzok beküldési határideje: 2020. október 20. 
Nevezési díj: nincs 
A pályázatról bővebben érdeklődhetnek Lakatosné Kozma Andrea tanító nőnél a +36 52/534-189 
telefonszámon vagy az andilakatos66@freemail.hu e-mail címen. 
 

Levelezési cím: Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.  
 

 


