ORSZÁGOS TÖRTÉNELMI RAJZPÁLYÁZAT

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „A török uralom Magyarországon a XVI-XVII. században”
címmel országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdet.
Az előző évek hagyományait folytatva a vetélkedőhöz kapcsolódva rajzpályázatot hirdetünk az 1-6.
évfolyamos tanulók részére.
A pályázat témája:
 Török népmesék illusztrálása
 Várháborúk és végvári viadalok a XVI. században - Eger, Drégely, Temesvár, Szigetvár, Kanizsa stb.
 A kor nagy alakjai
A rajzpályázat célja:
- A kisiskolás tanulók megismertetése a magyar nép történelmével, a gyerekek történelmi
ismereteinek bővítése, a kor hangulatának megjelenítése,
- más népek mesevilágának megismerése,
- a tanulók képzelőerejének, kreativitásának fejlesztése,
- különféle rajztechnikák megismertetése a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.
A pályázaton részt vehetnek bármely általános illetve alapfokú művészeti iskola 1-6. osztályos
és a nyolcosztályos gimnáziumok 5-6. osztályos tanulói, évfolyamonként külön kategóriában.
Technika: szabadon választott
A rajzok mérete: A/3 vagy A/4
Ajánlott irodalom:
-

A fügemagbeli szép leány : Ciprusi török népmesék. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2007.
A pasa fia meg a világszépe : Török népmesék. (Vál. és ford. Tasnádi Edit) Bp., L'Harmattan, 2000.
A szarvas-szultánkisasszony : Török népmesék (Vál. és ford. Tasnádi Edit) Bp., M. Napló, 2011.
Lengyel Balázs: A török Magyarországon (Képes történelem) Móra, Bp. 1983.
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Lengyel Dénes: Magyar mondák a török világból és a kuruc korból

A legjobb pályamunkák könyv és tárgyjutalomban részesülnek, és kiállításra kerülnek iskolánkban, a
történelem vetélkedő döntőjére. A díjazottakat e-mailben értesítjük, részükre az okleveleket és a jutalmakat
ezt követően postai úton juttatjuk el.
A rajzok beérkezési határideje: 2022. május 05.
Nevezési díj: nincs
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, évfolyamát, iskolája nevét és címét, az alkotás címét,
a felkészítő pedagógus nevét, értesítési e-mail címét, telefonszámát!
A pályázatról bővebben érdeklődhetnek Lakatosné Kozma Andrea tanítónőnél az 52/ 534-189- es
telefonszámon vagy az andilakatos66@gmail.com e-mail címen.
Levelezési cím: Debreceni Benedek Elek Általános Iskola, 4029 Debrecen, Bocskai tér 1.

