„A népmesék nem egy letűnt világ nyomai, hanem
elődeink ránk örökített bölcsességeinek gyöngyszemei.”

Hagyományainkhoz híven idén is megemlékezünk Benedek Elek születésnapjáról. 13 éve mi
is csatlakoztunk a Magyar Olvasótársaság felhívásához, és azóta tartjuk meg a nagy
népszerűségnek örvendő versenyünket. Minden évben különböző tematikájú meséket
választunk ki magyar népmesekincsünkből. Idén népmeséink „neves” hősei és hőstetteik
kerülnek a középpontba.
A felhívás két részből áll: rajzpályázat és verseny

•
•

óvodásoknak és általános iskolásoknak
téma: a Király Kis Miklós című mese ábrázolása (a mese megtalálható a
http://www.erossreformatusiskola.eoldal.hu oldalon)

•
•

az alkotások bármilyen technikával, A4-es méretben készülhetnek
az elkészült rajzokat színes kartonra ragasztva, a pályázó nevével, életkorával,
osztályával, óvoda/iskola nevének feltüntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Erőss Lajos Református Általános Iskola

•
•

4150 Püspökladány
Kálvin tér 1-3.
beküldési határidő: 2018. szeptember 26. (szerda)
eredményhirdetés: 2018. október 5. (péntek) NÉPMESE NAPJA

•
•

4 fős csapatok jelentkezhetnek
korosztályok: 3-4. osztály és 5-8. osztály

•

a versenyre Benedek Elek életútjának és az 5 kijelölt népmesének alapos ismerete
szükséges

•

a kijelölt mesék:

•
•
•

•
•

•
•

o

Táltos Jankó

o

Kolontos Palkó

o
o

Király Kis Miklós
Mátyás király juhásza

o Zöld Péter
nevezési határidő: 2018. szeptember 12. (szerda) az erossisk@gmail.com címen
a kitöltött nevezési lap visszaküldésével
a versenyre nevezett csapatok az első forduló feladatlapját szeptember 13-ig
email-ben kapják meg
a feladatlapot a csapatok kinyomtatva, tollal kitöltve küldjék vissza az alábbi
címre:
Erőss Lajos Református Általános Iskola
4150 Püspökladány
Kálvin tér 1-3.
beküldési határidő (postára adás): legkésőbb 2018. szeptember 26. (szerda)
nevezési díj: 2000 Ft/ csapat (befizetési határidő: szeptember 26. számlaszám:
10403459-00027079-00000005 (Kérjük, hogy közleményben adják meg az iskola
és a csapat/csapatok nevét.)
a második fordulóba (NÉPMESE NAPJA-DÖNTŐ) a kitöltött és időben beküldött
feladatlapok értékelése után lehet bejutni
korosztályonként az első fordulóban legtöbb pontot elért 12 csapat juthat be a
döntőbe (a csapatokat október 1-ig értesítjük emailben)

•

a döntőbe jutott csapatok játékos feladványokkal, próbatételekkel mérik össze
tudásukat a kijelölt 5 mese alapján

•
•

a döntő időpontja: 2018. október 5. (péntek) 9:00
helyszín: Erőss Lajos Református Általános Iskola, Püspökladány, Kálvin tér 1-3.

Várjuk a lelkes csapatok jelentkezését. A felkészüléshez jó munkát kívánunk!
A versennyel kapcsolatban további információ kérhető a szervezőktől:
Kissné Balla Krisztina és Biróné Szabó Brigitta
erossisk@gmail.com
Tel: 06-54-610-895

A csapat neve: _________________________________
Tagok:
1. _____________________________ osztály:______
2. _____________________________ osztály: ______
3. ___________________________

osztály: ______

4. ___________________________

osztály: ______

Felkészítő pedagógus: _______________________________

Iskola neve: _______________________________________________
Iskola címe: ___________________________________
___________________________________

A versenyre a nevezési határidő: 2018. szeptember 12. (szerda) az erossisk@gmail.com
címen a kitöltött nevezési lap visszaküldésével.
A versenyre nevezett csapatok az első forduló feladatlapját szeptember 13-ig email-ben
kapják meg.
Nevezési díj: 2000 Ft/ csapat
Befizetési határidő: szeptember 26. számlaszám: 10403459-00027079-00000005
Kérjük, hogy közleményben adják meg az iskola és a csapat/csapatok nevét.

