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A Medve-tó legendája alapján
IV. megyei illusztráció pályázat magyar tannyelvű kisiskolások számára
2017

A brassói 15-ös Általános Gimnázium és a Dominó Egyesület
IV. alkalommal hirdeti meg mondáinkat, legendáinkat feldolgozó megyei illusztráció pályázatát
előkészítő, I.,II.,III.,IV. osztályos magyar anyanyelvű diákok részére.A rajzverseny témája a
Medve-tó legendája.
A legendát megjelenítő illusztráció rajzverseny célja, hogy
betekintést nyerjünk a gyerekek gondolatvilágába, megtudjuk, hogyan látják, oldják meg a
történet által felkínált lehetőségeket.A pályázat lehetőséget nyújt a gyermekek fantáziájának
kibontakozására , képi megjelenítésére, bemutatására és díjazza a legötletesebb tehetséges
munkákat.
A Medve-tó legendája, kulturális-és földrajzi ismereteket
összefonva őrzi népünk kollektív tapasztalatait, archetípusait, a csodás elemekkel átszőtt történet
átfogó képet ad a történelmi időről, népszokásainkról, gondolkodásmódról, eszmeiségről.
A pályázatra várjuk a legenda képi feldolgozását tartalmazó
rajzokat, festményeket, pasztell-munkákat, színesceruza-, montázs-, vegyes tehnikával készült
alkotásokat.A beérkezett munkák legjobbjai két hetes kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a
Reménység Háza kiállítótermében.Az alkotásokat korosztály szerint csoportosítjuk és díjazzuk,
valamint a Dominó Egyesület jóvoltából három különdíjat hirdetünk meg.Már második
alkalommal megtisztelő vendégünk a Székelyföldi Legendárium.

Benevezés:a pályázat a Brassó megyei és meghívott(az aradi Aurel Vlaicu, a csíkszentdomokosi
Cserealja, a zágoni Mikes Kelemen, a bukaresti Ady Endre, a szebeni Octavian Goga, a régeni
Alexandru Ceausianu) elemi osztályos kisdiákoknak szól.Egy tanuló 1 alkotással pályázhat.
Téma:a Medve-tó legendája-illusztráció készítése
Az alkotások mérete:A4 vagy A3 méretű rajzlap
Technika:szabadon választott
Az alkotások beérkezésének határideje:2o17.május 26
Postacím:Sc.Gimn.nr.15, Brasov
Str.M.Viteazul nr.1oo
Pentru concursul de ilustrare-corp B
A rajzokat a Plevnei utca 2 számnál lehet leadni Szász Edit, Ferencz-Nagy Mária, Bonczidai
Lilla, Bartha Izabella, Dénes Csilla tanítóknál 8-16 óra között.
A határidőn túl beérkezett alkotások, valamint sérült, összehajtott munkák nem vesznek részt a
versenyben.A pályázatra beküldött rajzokat nem áll módunkban visszaadni.
Minden alkotás hátoldalára kérjük olvashatóan feltüntetni: a
tanuló nevét,osztályát, iskoláját, tanítója nevét, helységet.
Az alkotások elbírálása:2o17.június 2-8
A szakemberekből álló zsűri korcsoportonként megítéli az
első, második, harmadik és dicséretes alkotásokat.
A kiállítás megnyitója és díjátadó ünnepség:2o17. június 9-én 11 órától a Reménység Háza
(Moldovei utca 2 szám) kiállító termében.
Minden pályázót, pedagógust, szülőt, érdeklődőt szeretettel
várunk.
Élvezetes olvasást, sikeres alkotást, jó versenyzést!

