a KÖLYÖKPARK Játszóház és Fejlesztőközpont,
a Szolnok Város Önkormányzata,
Szolnoki Tankerületi Központ,
Pelikán Bevásárlóközpont,
Szolnok TV támogatásával
meghirdeti az

I. Szolnoki Tojásfestő Pályázatot
általános iskolák, és óvodák részére.

A varázserejű míves tojás...
„A tojás ősi, egyetemes szimbóluma az emberiségnek.
Kultusza az egész földön elterjedt volt ősidők óta.
A tojás jelképe az élet keletkezésének, erről a teremtésmítoszok szólnak- a
termékenységnek, az újjászületésnek. Nem véletlen az sem, hogy húsvétkor hímes tojással
ajándékozzuk meg egymást.
A húsvéti hímes tojásról pedig egyenesen azt tartották, hogy különleges varázserővel bír. "
Feladat:
1. Készítsetek tojásfát kifújt, tradicionálisan kifestett húsvéti tojásokból, faágakból!
2. Készíts tojáskosarat tradicionálisan kifestett húsvéti tojásokból, szénából, szalmából.
A népi tojásfestő motívumok megismeréséhez a pályázati kiírás mellékletében adunk kis
segítséget (de egyéb forrásanyag felhasználását is örömmel vesszük).
A pályázatra csoportok, osztályok jelentkezését várjuk.
A pályázat célja a tojásfestés hagyományának ápolása, a hagyományos húsvéti tojásfestő
motívumok megismertetése a gyermekekkel.
Pályázati kiírás átvehető a KÖLYÖKPARK® recepcióján, vagy letölthető a www.kolyokpark.hu
oldalról!!!!!!!
Jelentkezni kitöltött adatlappal lehet, e-mailben (szolnokkolyokpark@gmail.com), vagy
személyesen (KÖLYÖKPARK®-recepción).
Jelentkezési határidő: 2019. április 5 .
A művek leadási határideje: 2019. április 10. KÖLYÖKPARK®
Ünnepi műsor, eredményhirdetésre április 12-én, pénteken kerül sor a Pelikán
Bevásárlóközpontban.
Műsorvezető: Danyi Zsuzsanna.
A legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk be a Pelinkán Bevásárlóközpontban.
A kiállítás megtekinthető április 30-ig.
A beérkezett pályaműveket a pályázók az intézményekben vagy akár otthon készítik el, a
pályaművekre a Pelikán Bevásárlóközpont, és a KÖLYÖKPARK® tart igényt.
A műveket zsűri díjazza, de lesz mód a közönségszavazásra is.
Díjazás: A kiemelkedő alkotásokat korcsoportoknak megfelelően értékes ajándékokkal díjazzuk!
Ajándékok:
KÖLYÖKPARK® QUADRO játék,
Reptár- Szolnoki Repülőmúzeum belépő
Da Vinci KIDS applikációs kártya
Felelős Szülők Iskolája ajándék
Az első három díjazott pályázó csoport egy óra ingyen játékidőt kap a
KÖLYÖKPARK®-ban!
A pedagógusok lelkes munkáját nagy PEDAGÓDUSNAPI BULIVAL honoráljuk.

Örömmel várunk minden gyermeket a KÖLYÖKPARK Játszóház és
Fejlesztőközpontban, mindennap.
www.kolyokpark.hu

A magyar hímestojások mintakincsének legfõbb
jellegzetességei*
A tojásfelület mértani felosztása


Osztókörök

hosszanti


szélességi

kettõ együtt

Díszítmények
1. az osztókörökre épülnek,
2. vagy azok metszéspontjából indulnak ki,
3. vagy az osztókörök felrajzolásából adódó geometrikus mezõben
helyezkednek el.

Felsõ búb, alsó búb,
osztókörök

Osztókörök
+ segédvonalak

"Lapdás"
díszítmény

1. Nyolcmezõs tojásfelület: jellegzetes magyar felosztás.

Variáció

Sémája

Baranyai minta

Szimmetriaháló

"Tõtött rózsa",
vagy "csillagos"
motívum

2. Négyosztatú tojásfelület

Sémája

"Gereblyés" minta

3. Hosszanti kettéosztás

Osztókör

"Álló" minta
Somogyból

Osztókör

"Fekvõ" minta
Baranyából

4. Szélességi kettéosztás: a magyar motívumok közt ritka

Osztókör

5. "Öves" megoldás

"Búbvirágos"
erdélyi minta

Szélességi
osztókörök,
"övek"

Palóc minta

Szélességi és
hosszúsági
osztókörök, "övek"

Erdélyi minta

6. Hosszanti osztókörök

Négyosztatú dísz
Erdélybõl

Nyolcosztatú,
hétfalusi csángó
dísz

Karcolt tojás az
Alföldrõl

7. Körök a metszéspontok hangsúlyozására

Körök a
metszéspontok
helyén

Körök a
Körök a
segédvonalak
képzeletbeli
metszéspontjaiban metszéspontokban

8. Osztókörökre épült díszítmény

9. A felosztott térben önállóan elhelyezkedõ minta

10. Metszéspontból kiinduló minta

11. Osztókörök nélküli minta (ritka)

Istensegíts
(Bukovina),
"tyúkszemes" minta:
rontáselhárító

"Tévedt utas",
"Utavesztett",
"Labirint"

12. Meanderes
A meander motívum kialakulása:

csigavonal

ellentétes
csigavonalak

meander

Meanderes tojások:

Erdélyi minta

Gyimesközéploki

* Az oldal az alábbi könyv alapján készült: Monoriné Rohlik Erzsébet: A varázserejû hímes tojás. [Bp : Neutron, ]
1990, 94 p.
© CopyLEFT ANdi, 2003. — Licensed under GPL

ADATLAP
I. Szolnoki Tojásfestő Pályázat - 2019. KÖLYÖKPARK®

Az intézmény neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A felkészítő tanár neve, elérhetősége (mail, telefon):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A csoport fantázianeve:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Csoporttagok (név, osztály):
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………………………
9. ……………………………………………………………………………………………………………………….
10 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Jelentkezni kitöltött adatlappal lehet, e-mailben (szolnokkolyokpark@gmail.com), vagy
személyesen (KÖLYÖKPARK®-recepción).
Jelentkezési határidő: 2019. április 5.
A művek leadási határideje: 2019. április 10. KÖLYÖKPARK®

www.kolyokpark.hu

