1

KÁROLYI PÁLYÁZAT 2018/19.
Alsó tagozat
Meghirdetjük idei pályázatainkat, melyekre várjuk
alkotásaitokat.
Kedves Gyerekek!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a pályázatok Nektek szólnak!
Segítséget kérhettek tanítóitoktól, szüleitektől, esetleg nagyobb
testvéreitektől, de Nektek kell elkészítenetek!
A címlap legyen egyszerű, mutatós, ízléses. Legyen rajta a neved,
osztályod, segítőd neve, a megadott téma neve, a műved egyéni címe és
a dátum.
Háromféle módon készíthetitek el a pályázatot: digitális bemutató
(ppt/pptx) formában, A/2-es tabló formában, vagy egyszerű, írásos
módon, illusztrációval kiegészítve.
Digitális munkádat az alsotagozat@kig.hu címre küldheted! A többit
tanítódnak add le!
Jó munkát kívánunk!

A beadás végső
határideje:
2019. február 28.
csütörtök
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IRODALMI ÉS KÉZMŰVES PÁLYÁZATOK
Az idei témák nagyrészt a magyar kultúra napjához kötődnek, abból az
alkalomból, hogy éppen harminc éve emlékeztek meg először Magyarországon
erről egy kiemelt nap eseményeivel.

1. TÉMA

Mutasd be a legrangosabb díjakat, melyeket azok a magyar művészek és tudósok
kaphatnak, akik a kultúra területén különösen kiemelkedő színvonalon
tevékenykednek! (Pl. Nobel-díj, Oszkár-díj, Kossuth-díj stb.)
Válassz ki egyet a díjak közül, és nézz utána, gyűjts róla anyagot!
(Kiről van elnevezve, mióta létezik, miért és hol szokták kiosztani; és aztán említs
néhány példát arra, hogy ki, mikor és miért kapta meg! Képet is tehetsz bele.)
Forma lehet: digitális bemutató, A/2-es tabló, A/4-es lapon szöveg illusztrációval.
2. TÉMA

Mutasd be azokat a magyarországi helyeket, melyek a világörökség részei!
Egyet válassz közülük, amelyik leginkább elnyeri tetszésedet! Minél több érdekes
dolgot tudj meg róla, hogy munkád szórakoztató is legyen!
Forma lehet: digitális bemutató, A/2-es tabló, A/4-es lapon szöveg illusztrációval.
3. TÉMA

Nézz utána, mik azok a hungarikumok! Fogalmazd meg közérthető módon!
Mutass be egyet közülük részletesebben! Illusztrációk is legyenek! Az interneten
talált szövegeket is egyszerűsítsd le a Te nyelvezetedre. Minél több érdekes dolgot
tudj meg róla, hogy munkád szórakoztató is legyen!
Forma lehet: digitális bemutató, A/2-es tabló, A/4-es lapon szöveg illusztrációval.
4. TÉMA

Röviden mutasd be iskolánk hagyományos kulturális programjait, melyekről a
honlapon is találsz beszámolót! kig.hu → középső helyen lévő cikkek → korábbiak stb.
Válassz egyet, melyre legjobban emlékszel vagy melyen Te is részt vettél! Arról
részletesebben mesélj! (pl. szereplés, vetélkedés, verseny, előadás megtekintése stb.)
Ha konkrétan egy bizonyos régebbi eseményről írnál, írd be a keresőbe az esemény
nevét. Pl. Károlyi-fesztivál, karácsonyi műsor, koncert, Bolyai csapatvetélkedő stb.
Könnyebb lesz felidézni, ha elolvasod, megnézed a képeket. Tedd hozzá saját emléked
leírását!
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5. TÉMA: Versírás 1 – 4. osztályosoknak

Írj limericket, legalább hármat, melyben szerepel egy hungarikum vagy egy magyar
város neve! (pl. szalámi, hagyma, gulyás, halászlé, fröccs, Béres-csepp, táncház,
Hollókő, cimbalom, Puskás)
Súgó: A limerick kötött formájú, ötsoros vers, jellemzően abszurd, humoros
elemekkel. Rímképlete AABBA, a harmadik és negyedik sor általában rövidebb;
az utolsó sor többnyire frappáns csattanó is.
Segít, ha megfigyeled a költői példákat:
Holnapra kéne egy limerik
De honnan vegyem a rímeit?
Nincs ennél nyomasztóbb!
Nézem a fagyasztót,
hátha van otthon kis mirelit.

Volt egyszer Magyarba egy Viszkis,
nem volt ő szeszélyes, sem hisztis,
kirabolt bankot,
szívet is rablott,
üldözte közrendőr, sőt tiszt is.

Imreh András

Garaczi László

Kíváncsi gyerek volt Péterke,
bedugta orrát az ételbe.
Kiszólt a galuska:
"Megrúglak Petyuska!"
S Péterke elszállt az éterbe
Varró Dániel

Volt egy úr, lakhelye Piripócs,
Fogkrémmel ette a pirítóst.
Rakott rá ribizlit,
Kérdezték: „hogy ízlik?”
Azt mondta: „finom, csak kicsit sós.”
Varró Dániel

6. TÉMA: (1 – 4. osztályosoknak)

Készíts élménybeszámolót! Három cím közül választhatsz!
1. Színházban voltam
2. Koncerten voltam
3. Kiállításon voltam
Ha ezek közül igaz rád valamelyik, és szívesen emlékszel vissza erre az élményedre, írd
meg nekünk! Mikor, hol, mit láttál, hallottál, miért tetszett?
Max. egy gépelt A/4-es oldal + illusztráció!
Ha tollal írod, természetesen több lehet egy oldalnál!
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7. TÉMA:

Elsősöknek, másodikosoknak
1. Készíts leporello vagy füzet formájú képeskönyvet Weöres Sándor két verséhez!
Minden versszakhoz készüljön külön illusztráció! Az egyik verset megadjuk, a másikat
te választhatod ki. Címoldalt is készíts! Azon legyen a két vers címe és a neved!
Első vers:
Pára
Üres parton
üres csónak.
Nefelejcsek
locsolódnak.
Tág a világ
mint az álom.
Mégis elfér
egy virágon.

2. Készíts leporello vagy füzet formájú képeskönyvet legkedvesebb mesédhez, melyet
szüleid szoktak Neked mesélni! Legalább 4 oldalból álljon! Címoldalt is készíts!
Azon legyen a mese címe és a neved!
Jó munkát, jó szórakozást a pályázáshoz!

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2019. FEBRUÁR 28. csütörtök

Jó munkát,
jó szórakozást kívánunk
a pályázáshoz!
Az alsós tanítók nevében: Veszprémi Ildikó

