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KÁROLYI PÁLYÁZAT 2022/23. 

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! 

Háromféle módon készíthetitek el a pályázatot: 

1. Címlappal ellátott egyszerű, gépelt vagy kézírásos módon, illusztrációval 

vagy anélkül.  

A címlap legyen egyszerű, ízléses. Legyen rajta a nevetek, osztályotok, 

segítőtök neve, a kategória neve, munkátok egyéni címe és a dátum. 

2. A/3-as vagy A/2-es tabló formában, ekkor írjátok rá a lap aljára a neveteket!  

3. A/4-es vagy A/3-as rajzlapon vagy műszaki rajzlapon. Ezen is tüntessétek fel 

a neveteket alul vagy a lap hátulján! 

 

A rajzolt, festett, ragasztott képet, kinyomtatott vagy kézzel írt irodalmi 

pályázatot tanítótoknak adjátok le! 

Jó munkát kívánunk! 

 

 

 

 

 

A beadás végső határideje:  

2023. március 20. 
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BEVEZETÉS 
 – Olvasd el, beszélgess valakivel erről! – 

 
Az idei témáink sokszínűek. Több témakört érintenek. Többek között kapcsolódik híres 
költőnk, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához. de nem hagyjuk szó nélkül a 
2023-as év állatait sem. 
 

IRODALMI PÁLYÁZAT 

 

1. KATEGÓRIA:   

Versírás – Petőfi után szabadon  2-4. évf. 

Van úgy, hogy költők játszanak más költők verseivel. A forma, a ritmus 

megmarad, de tartalmában egy másik vers keletkezik. Nézd meg Weöres 

Sándor: Csiribiri című versének részletét! Hasonlítsd össze Lackfi János: 

Parabola című versének részletével! 

„Csiribiri csiribiri                                                                      „Parabola, parabola 

Zabszalma -                                                                                                   antenna, 

Négy csillag közt                                                                                nézzünk tévét 

Alszom ma.                                                                                               éppen ma! 

Csiribiri csiribiri                                                                          Parabola, parabola 

Bojtorján -                                                                                              futballmeccs, 

Lélek lép a                                                                                               lassított gól, 

Lajtorján.”                                                                                          sípcsont reccs!” 

(Weöres Sándor: Csiribiri)                                                (Lackfi János: Parabola) 

 

Arra kérünk, hogy Petőfi Sándor versével játssz te is! A feltüntetett 

verskezdések (pirossal jeleztük) maradjanak meg, és onnan folytasd kedved 

szerint! Versed legalább 4 versszakos legyen! Tartsd meg az eredeti ritmust, 

és a rímképletet (páros, kereszt, bokorrím)! 
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Mielőtt nekikezdesz saját versednek, ismerd meg az eredetit! Mondogasd 

ritmusosan, majd ereszd el a fantáziádat, és alkosd meg saját versedet – 

témája bármi lehet! 

Ha elkészültél, kézírással tisztázd le, úgy add be! 

1. A Füstbe ment terv című versből kiindulva: Egész úton hazafelé 

                                                                                    Azon gondolkodám …. 

2. Az Itt van az ősz, itt van újra című versből kiindulva:                                                        

Itt van az … itt van újra, … 

3. A Megy a juhász szamáron című versből kiindulva:                                                      

Megy a juhász szamáron, … 

4. A Befordúltam a konyhára című versből kiindulva: Befordultam a … 

 

2. KATEGÓRIA 

Képzeletbeli interjú Petőfi Sándorral vagy egy társával!         3-4. évfolyam 

Milyen kisdiák lehetett Petőfi? Jó gyerek volt vagy éppenhogy nem?  

Erről nem sokat tudhatunk, de azért az interneten fellelhetők adatok, 

adalékok, melyek segíthetnek következtetni.   

Pl. ITT! 

(Főleg a 02.12 – 10.00 perc között van erről szó.) 

Hallgasd meg, aztán idézd ide egy volt padtársát, vagy őt magát valamelyik 

iskolai korszakából, és készíts interjút! Tegyél fel kérdéseket! Vezesd végig a 

beszélgetést úgy, hogy a válaszokból kiderüljön a költő némely gyerekkori 

tulajdonsága!  

Engedd el a fantáziádat, és színezd ki a kis Petőfi egyéniségét!  

A/4-es lapon egy-másfél oldal terjedelemben várjuk a saját kézírással készült 

munkádat. 

Az interjú írásánál figyelj a formai elemekre, hiszen párbeszédet folytatsz a 

szereplővel!  

https://youtu.be/zoL5nS5z1uI
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KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

1. KATEGÓRIA: 

Kollázs kép készítése  2-4. évfolyam 

Készíts képet kollázs technikával Petőfi Sándor egyik verséhez! A kész munkád 
hátoldalára ragaszd fel a kinyomtatott verset, amit választottál. 

A sikeres munkához leírtuk néhány lépésben ennek a menetét.  

Mi is az a kollázs technika? 
A kollázs lényege, hogy hétköznapi dolgokat használsz fel a kép elkészítése során – 
mint pl. jelen esetben az újságpapír - és ezt ötvözöd a realisztikus (valóságos, 
élethű) festéssel! 
 
Készítsd el lépésről lépésre! 
1. lépés 
Ragasztózd be az egész vásznat, (rajzlapot) ehhez használj egy nagyobb lapos 
ecsetet! 
 
2. lépés 
Ragaszd fel az újságpapírt a beragasztózott vászonra. Érdemes „össze-vissza 
módon” felragasztani őket, nem kell szabályos darabokat használni, nyugodtan 
tépheted is! 
Fontos! Miután végeztél az újságpapír tetejét is le kell kenni ragasztóval! 
 
3. lépés 
Miután megszáradt az újságpapírra felvitt ragasztó egy ismerős lépés következik, az 
előrajzolás. Egy ceruzával rajzold meg a formát, amit később meg fogsz festeni. 
TIPP: A külön lapra lerajzolt formát indigó segítségével is előrajzolhatod az 
újságpapíros felületre, nem fog látszani a végén! 
 
4. lépés 
Következhet a festés! Kollázs technikához leginkább az akril festés (Az akrilfesték 
teljesen fedő, gyorsan száradó, száradás után vízálló, vizes alapú dekorációs 
festék.) passzol. Ennek a sajátossága, hogy először a sötétebb színeket kell felvinni! 
 
5. lépés 
A következő lépés a világosabb színek felvitele. Először az egyszínű foltokat, 
formákat kezdd el felvinni! 
 
6. lépés 
Az utolsó lépés, hogy a felvitt egyszínű foltokat kezd el szépen összedolgozni! 
A végeredmény egy igazán különleges, izgalmas kép.  
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2. KATEGÓRIA 
 
Monokróm kép készítése  1-4. évfolyam 
 
Készíts monokrom technikával (festészetben egyetlen színnel vagy annak 
árnyalataival készült képet jelent. Az elnevezés a görög: „monosz” = egyforma, 
egyetlen és „khróma” = szín szavakból ered.) képet! 
Válassz egy színes vagy egy fekete-fehér képet és alakítsd át! Az alkotáshoz 
használhatsz festéket, filctollat vagy színes ceruzát. A kész munkát ragaszd fel egy 
lapra az eredeti képed mellé! 
Segítségül néhány kép:  
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3. KATEGÓRIA 
 
Szórajz 1  1-4. évfolyam 
 
Készíts színes képet szavak felhasználásával! Válassz egy Petőfi Sándor-verset, és 
a vers néhány szavával alkoss képet úgy, hogy az a vershez legyen egy illusztráció! 
Példa a szórajzra. 
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4. KATEGÓRIA 
 
Szórajz 2  3-4. évfolyam 
 
Készíts A/4-es képet egy szó felhasználásával, a következő módon: 

1. Egészítsd ki a megadott szót képpé úgy, hogy az alkotásod jelenítse meg azt, 
amit a szó jelent! 

2. Az elkészítéshez egy színt használj! Dolgozhatsz fekete filctollal vagy fekete 
ceruzával! 

Választhatod az általunk megadott szavak valamelyikét, de te magad is kitalálhatod 
azt a szót, amelyből kiindulsz.  A mi szavaink: apa, cica,  nyuszi. Ezt pirossal írd 
fel, majd feketével jöhet a kiegészítés! 
Az alábbi linkeken segítséget kaphatsz az elinduláshoz. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lrNetA6aUUU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Rebq4qqTxQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T4oGwDvTLIE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3L0tTSZvjr4 
 

Emlékszel?  
Hogyan add le az elkészült pályázatot? 

1. Írd fel az alkotásod hátuljára a nevedet, az osztályodat! 
2. Amennyiben versillusztrációt (kollázst) választottál, nyomtasd ki és ragaszd fel 

a munkád hátoldalára a verset!  
 

5. KATEGÓRIA 

Új külsőben           2-4. évf.    

Keresd meg az Interneten a 2023-as év állatait!  

Alaposan figyeld meg őket! Kutass olyan hangszerek után, melyek formájába 

beilleszthető az állat testének bizonyos részlete vagy akár a teljes alakja! 

Alkotásaidban együtt legyen látható a hangszer és az állat!  

Mindegyik képet más-más technikával készítsd el! Próbálj minél kreatívabb 

megjelenítési módokat választani!  

A/4 -es méretű rajzlapra dolgozz! Készíthetsz belőlük albumot, de leadhatod 

mappában is a műveidet!   

A borítón mindenképpen szerepeljen a neved, osztályod és a pályázat címe! 

Egy kis segítség a munkádhoz: A 2022-es év madara a zöld küllő volt, mely 
társítható például egy szaxofonhoz. 

https://www.youtube.com/watch?v=lrNetA6aUUU
https://www.youtube.com/watch?v=6Rebq4qqTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4oGwDvTLIE
https://www.youtube.com/watch?v=3L0tTSZvjr4
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6. KATEGÓRIA 

Milyennek képzeled el az új 30000 forintost? 3-4. osztály 

Milyennek képzeled el az új 30000 forintost? 
 
Tanulmányozd a használatban lévő papírpénzeket, hogy információkat 
szerezz arról, mi mindennek kell szerepelnie egy bankjegyen! Ügyelj arra, 
hogy ez a vizsgálódás ne korlátozza a szárnyaló fantáziádat!   
A/4-es rajzlapokon dolgozz!   
A technika szabadon választható!  
Készítsd el a pénz mindkét oldalának vázlatát 1-1 lapra, majd ezek alapján 
szintén 1-1 lapon jelenítsd meg a végleges tervedet!  
 
Készíthetsz belőlük albumot, de leadhatod mappában is a munkádat!  
 
A borítón mindenképpen szerepeljen a neved, osztályod és a pályázat címe! 
 

 

A beadás végső határideje:  

2023. március 20. 

 

 

 

Jó munkát, jó szórakozást kívánunk a pályázáshoz! 

Tanítók 


