
 
 

Szeretem az állatokat! – HomeCamp rajzpályázat 

 

A koronavírus „időszámítása idején” nem minden szülő engedi el szívesen gyermekét táborozni, 

előfordulhat, hogy elfogyott a szabadsága, esetleg szűkösebbek a 

keretek, így elmarad a közös nyaralás. Online táborunkkal az otthon 

maradt családoknak szeretnénk segíteni, s egy kis időre lekötni a 

lurkók figyelmét: minden napra egy-egy tervezett programmal.  

A szerdai Természeti Kisokos kapcsán „Szeretem az állatokat!” 

címmel online rajzpályázatot hirdetünk óvodásoknak és 

kisiskolásoknak. 

Beküldési határidő: 2020. szeptember 12. éjfél. 

Az aprónép még nem érti igazán, miért változott meg egyik pillanatról a másikra a világ. A kisgyerekek 

ebben az „új” világban nehezen viselik az új szabályokat, s a szülők sincsenek ezzel másképpen, ami 

szintén teljesen természetes állapot. HomeCamp online táborunkban » minden napra jut egy játékos 

foglalkozás, melynek keretében szerdánként eljutunk a Vácrátóti Botanikus kertbe, a Budakeszi 

Vadasparkba, az Állat- és Növénykertbe, a Tropicáriumba és a Hérosz Állatotthonba, s nekik is szól 

pályázatunk. 

A pályázat kiírását kibővítjük azok számára is, akik megtekintették kedvenc állatukat, vagy nyáron 

találkoztak vele, és szívesen megörökítik, vagy már le is rajzolták ezt az örömteli pillanatot. 

 

A pályázat témája: Szeretem az állatokat! 

Kategóriák: 

 Vadállatok – állatkerti, vadasparki és erdő-mező állatai 

 Vízi- és vízparti állatok 

 Háziállatok, kertlakók, hobbiállatok 

  

Pályázati feltételek: 

 Korosztály: 5–10 év, 

 Technika: zsírkréta vagy akvarell, 

 Méret: A/4-es méret (rajzlap), 

 Egy pályázó, egy alkotással pályázhat. 

 

Pályaművekhez, kérjük, megadni: 

 a rajz címe, 

 a pályázó neve, 

 korosztály/csoportnév/osztály, 

 óvoda/iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. 

 

Beadási határidő: 

Csak online formában: 2020. szeptember 12. éjfélig. ♦ A beküldhető művek száma: 1 db, 

formátuma: .jpg, .jpeg .png vagy .tiff képfájl, maximum 2 MB méretben. 

A rajzokat rajztanár zsűri bírálja el. 

 

http://www.bmknet.hu/bmk-rendezvenyek/9508-szeretem-az-allatokat-homecamp-rajzpalyazat
http://www.bmknet.hu/bmk-rendezvenyek/9506-homecamp-online-nyari-tabor-kicsiknek-3-het


 
 
Díjazás: 

 A legjobb munkák virtuális galériánkban kiállításra kerülnek – Nézzétek meg előző 

rajzpályázatunk galériáit:  

o Virtuális Séta: Egészség Világnapja 2020 – rajzpályázat eredménye »;   

o Fecsegő fecskék rajzpályázat eredményhirdetése » 

o Fecsegő fecskék rajzpályázat – óvodás korosztály » 

o Fecsegő fecskék rajzpályázat – iskolás korosztály » 

 Az első három helyezett: egy szabadon választott őszi kézműves foglalkozáson vehet részt a 

Budapesti Művelődési Központban, vagy  választhat magának és osztályának felelős 

állattartás előadást sok-sok kisállat bemutatásával. 

 Meglepetés díjak. 

 

Kapcsolódó cikkeink: 

 HomeCamp – online nyári tábor kicsiknek 1. hét 

 HomeCamp – online nyári tábor kicsiknek 2. hét 

 HomeCamp – online nyári tábor kicsiknek 3. hét 

 

 

További információ: Pongrácz Éva,  bmk.kepzes@gmail.com 

 

 

http://www.bmknet.hu/kozmuvelodesi-szakmai-felhivasok/9401-virtalis-seta-egeszseg-vilagnapja-2020-eredmenye
http://www.bmknet.hu/kozmuvelodesi-szakmai-palyazatok/9425-madarak-es-fak-napja-rajzpalyazat-felhivas
http://www.bmknet.hu/bmk-kiallitasok/9452-fecsgo-fecskek-rajzpalyazat-ovodas-korosztaly
http://www.bmknet.hu/bmk-kiallitasok/9453-fecsgo-fecskek-rajzpalyazat-iskolas-korosztaly
http://www.bmknet.hu/bmk-rendezvenyek/9503-homecamp-online-nyari-tabor-kicsiknek
http://www.bmknet.hu/bmk-rendezvenyek/9504-homecamp-online-nyari-tabor-kicsiknek-2-het
http://www.bmknet.hu/bmk-rendezvenyek/9506-homecamp-online-nyari-tabor-kicsiknek-3-het
mailto:bmk.kepzes@gmail.com

