
 

2000 Szentendre, Bogdányi u.51. • Telefon: +36 26 501 060 • Fax: +36 26 501 069 •  
titkarsag@alkotomuveszet.hu • www.alkotomuveszet.hu 

     

Pályázati felhívás 

Kalandozás Pemzlivel 

A MANK Nonprofit Kft. kreatív pályázati felhívása  

óvodások, valamint alsó és felső tagozatos diákok számára  

a Társaság által megjelentetett 

Kalandozás Pemzlivel 

Magyarország képekben és rímekben 

című foglalkoztató kiadványból kiválasztott feladatok megoldására. 

 

A 2020-ban megjelent Kalandozások Pemzlivel – Magyarország képekben és rímekben 

főhőse, Pemzli rajong a művészetekért. Teljesen lenyűgözi, hogy azokból a dolgokból, 

amelyeket mi is nap mint nap látunk, hallunk, értünk, milyen érdekességeket varázsolnak a 

művészek. Történt azonban egy kis baleset… annyira közel hajolt az egyik műalkotáshoz, 

hogy beleesett a képvilágba. 

Segíts Pemzlinek megismerni Magyarország régióit és művészetét. Oldd meg kreatívan az 

alábbi feladatokat, így segítve Pemzlit, hogy visszataláljon a háromdimenziós világba!  

ÓVODÁSOKNAK: Használd nyomdának az ujjaid, és színezd ki a megadott 

szőlőmotívumot! Az alkotáshoz használj tetszőleges színeket, ne félj belenyúlni a festékbe!  

ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOKNAK: Készíts a feladatban szereplő személyleírás alapján 

fantomképet egy elképzelt alföldi betyárról. Alkoss ceruzával, festékkel, vagy akár 

digitálisan! 

FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOKNAK: Soós Nóra kortárs festőművész képei által 

inspirálva készíts Te is egy figyelemfelkeltő alkotást! Töltsd ki a feladatban szereplő 

transzparenst! A kompozíciód fejezze ki, hogy szerinted mire nincs idő! Mire kellene több 

időt fordítani? Mi veszi el feleslegesen az időt? Az alkotáshoz keress újrahasznosítható 

anyagokat, de bátran használj többféle technikát! Rajzolhatsz vagy festhetsz is! 

Töltsd le a www.alkotomuveszet.hu oldalról a feladatlapok közül a saját korosztályodnak 

megfelelőt, nyomtasd ki, oldd meg, majd küldd vissza digitális formában. A JPEG formátumú 

képeket az alkotó nevével és korcsoportjával megjelölve a pemzli@alkotomuveszet.hu e-mail 

címre várjuk.  

A pályázat beküldési határideje: 2020. december 11. 
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A MANK Nonprofit Kft. munkatársai által kiválasztott, legkreatívabb alkotásokat a Társaság 

Facebook oldalán tesszük közzé 2020. december 15-én. A közzétett alkotások közül a 

közönség szavazatai (lájkjai) alapján kerülnek ki korcsoportonként a helyezettek! 

 

Díjazás:  

Óvodások számára 

1. helyezett: öt példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból, hogy kis barátaid is 

az élmény részeseivé váljanak 

2. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból és MANK-os 

ajándéktárgyak 

3. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel kiadványból 

 

Alsó tagozatos diákok számára 

1. helyezett: csoportos művészetpedagógiai foglalkozás és művészeti séta Szentendrén az 

egész osztályod számára és egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból (a 

vírushelyzet megszűnése után) 

2. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból és MANK-os 

ajándéktárgyak 

3. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból 

 

Felső tagozatos diákok számára 

1. helyezett: csoportos művészetpedagógiai foglalkozás és művészeti séta Szentendrén az 

egész osztályod számára és egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból (a 

vírushelyzet megszűnése után) 

2. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból és MANK-os 

ajándéktárgyak 

3. helyezett: egy példány a Kalandozás Pemzlivel című kiadványból 

 

 

Szentendre, 2020. november 11.  

 

  

 

Tardy-Molnár Anna 

ügyvezető igazgató 
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