
   

Játszani sokféleképpen lehet. 

billentyűzeten, sakkfigurákkal vagy futball

számháborút is. Játszható a sport és a művészetek bármely ága, de a különböző 

konstruktív, társas-, netán szituációs

Pihentet, gyógyít, sőt némelyik 

életkortól függetlenül mindenki számára 

kiválasztására.  

Már csak ország-világ előtt meg kell osztani másokkal 

A pályázat célja:  

A fiatalok számára kiváló 

elfoglaltságok képi megörökítésére és bemutatására, illetve egymás játéktevékenységeinek 

megismerésére. A beérkezett alkotások tükrében, a

képalkotás a diákok preferált tevékenységeir

helyes vagy éppen elgondolkodtató 

Értékelési kategóriák: 

6-10 éves korcsoport (általános iskola 

11-14 éves korcsoport (általános iskola 

15-18 éves korcsoport (középiskola)

A minimum A/4, maximum 50x70 cm

sík jellegű festészeti és grafikai technikával készülhetnek (ceruza, szén, pasztellkréta, 

akvarell, tempera, zsírkréta, filctoll, tus, monotípia. kollázs, papír

technika). A képeket keretezni, kasírozni nem kell.

Egy pályázó csak egy alkotással 

Csoportos alkotásokat is elfogadunk.

Pályamunkákat csak postai úton kérünk.

A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő

Magán Alapfokú Művészeti Iskola 

és Zeneművészeti Szakképző Iskola, Makó

 „ÍGY JÁTSZUNK MI!” 
címmel ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATOT

   általános és középiskolások részére, 6

 Magunkban vagy egy csapat tagjaként, 

billentyűzeten, sakkfigurákkal vagy futball-labdával, sőt játszhatunk sz

Játszható a sport és a művészetek bármely ága, de a különböző 

szituációs, vagy éppen stratégiai játékokról se feledkezzünk meg

némelyik szerencsét hoz – de néha veszélybe is sodorhat. Egy biztos: 

mindenki számára bőséges választék nyílik a legkedvesebb elf

meg kell osztani másokkal – egy szép rajz, festmény formájában!

kiváló alkalom a ’játék’ fogalmának ízlelgetésére, a kedvenc 

elfoglaltságok képi megörökítésére és bemutatására, illetve egymás játéktevékenységeinek 

alkotások tükrében, a pedagógusok számára

képalkotás a diákok preferált tevékenységeiről, érdeklődési köreiről;

helyes vagy éppen elgondolkodtató tendenciáiba.  

(általános iskola alsó tagozat) 

(általános iskola felső tagozat) 

(középiskola) 

50x70 cm  méretű pályamunkák szabadon választott

festészeti és grafikai technikával készülhetnek (ceruza, szén, pasztellkréta, 

akvarell, tempera, zsírkréta, filctoll, tus, monotípia. kollázs, papír- 

A képeket keretezni, kasírozni nem kell. 

 nevezhet. 

alkotásokat is elfogadunk. 

postai úton kérünk. 

évfordulóját ünneplő 

Magán Alapfokú Művészeti Iskola  

és Zeneművészeti Szakképző Iskola, Makó 

„ÍGY JÁTSZUNK MI!”  
ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZATOT hirdet 

általános és középiskolások részére, 6-18 éves korig 

Magunkban vagy egy csapat tagjaként, hangszeren vagy 

labdával, sőt játszhatunk szerepeket vagy akár 

Játszható a sport és a művészetek bármely ága, de a különböző népi, 

ról se feledkezzünk meg! 

de néha veszélybe is sodorhat. Egy biztos: 

bőséges választék nyílik a legkedvesebb elfoglaltság 

egy szép rajz, festmény formájában! 

fogalmának ízlelgetésére, a kedvenc 

elfoglaltságok képi megörökítésére és bemutatására, illetve egymás játéktevékenységeinek 

pedagógusok számára pedig pontosabb 

köreiről; bepillantás napjaink 

méretű pályamunkák szabadon választott, kizárólag 

festészeti és grafikai technikával készülhetnek (ceruza, szén, pasztellkréta, 

 és linómetszet, vegyes 



A rajzok hátulján kérjük jól olvashatóan feltűntetni az alkotó nevét, osztályát, életkorát, az 

alkotás címét, a beküldő iskola nevét, címét, a felkészítő pedagógus nevét, elérhetőségét  

(egyéni pályázó esetén a lakcímet és a szülő elérhetőségét). 

A postai beküldéssel egyidejűleg kérjük a mellékelt Jelentkezési lapot, elektronikus úton 

kitöltve („rajzpályázat” tárgyszóval) az olah62nora@gmail.com e-mail címre eljuttatni.  

Beküldési határidő: 2019. április 17. 

Beküldési cím: Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola 

                      6900 Makó, Szent János tér 30. 

                      (A küldeményre kérjük, írják rá: „Így játszunk mi!” rajzpályázat) 

A pályaművek értékelését szakmai zsűri végzi.  

A legszínvonalasabb alkotásokból 2019. április 26-án kiállítás nyílik Makón, a Kálvin Téri 

Református Általános Iskola aulájában.  

A megnyitó ünnepségen kerül sor az eredményhirdetésre és a díjak kiosztására.  

A pontos helyszínről és a kezdési időpontról a pályázók e-mail címére értesítést küldünk. 

További felvilágosítás kérhető a 06-62-210-875 telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címeken: 

info@maganzeneiskolamako.hu (intézmény) 

olah62nora@gmail.com (szervező) 

 


