
A program fővédnöke:

Dr.Juhász Árpád geológus

Az  és az  program közösÉv ásványa Év ősmaradványa  

rajzpályázatot hirdet általános iskolások és óvodások számára

a és afluorit 

Balatonites
avagy

„KEZEDBEN A MÚLT 2018"

címmel

 a 2018-as év nyerteseiről

Ha tudod a válaszokat, már rajzolhatsz is, ha nem, nézz utána a www.evasvanya.hu, illetve 

www.evosmaradvanya.hu oldalon az Ismeretterjesztés címszó alatt, és Te is kapsz ötletet. Ha már 

megismerted, mutasd be őket másoknak is! Rajzold le, mit tanultál róluk, milyen érzéseket váltott 

ki belőled, milyen mesében tudnád elképzelni őket...!

Ereszd szabadjára a képzeletedet, de munkádnak legyen valóságos alapja is! 

Kritériumok: 

Bármilyen technikát alkalmazhattok.

Csak a képzelet szabhat határt.

Csak A4-es méretű képeket várunk.

A pályaművek elbírálásának szempontjai:

1. művészi érték/technikai kivitelezés

2. témaválasztás/ötlet

3. háttérismeret megjelenése az alkotásban
A rajzok elbírálásánál mind a három szempontot 

figyelembe vesszük.

Minden kategóriában a 3 legjobb pályázatot díjazzuk

és a díjazottakat e-mailben értesítjük.

Korcsoportok: óvodás, 1-2. osztály,

3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály.
Nevezni lehet egyénileg vagy csoportossan, saját 

ötlettel, vagy meseillusztrációs kategóriában. Az 

illusztrálandó mesét a honlapon olvsahatják el az 

érdeklődők.

A pályázat beküldési határideje:

2019. január 31. 
Eredményhirdetés: 2019. április 6. 

Budapest, Lurdy-házi GEOnapokkal egybekötött Lelkes 

Ásványbörze, a vándorkiállítás első helyszíne.

A pályaműveket (adatlappal együtt) postai úton 

lehet benyújtani a következő címen:
„Kezedben a múlt 2018” rajzpályázat

Magyar Természettudományi Múzeum

1088 Budapest, Baross utca 13.,

vagy személyesen lehet leadni
a Magyar Természettudományi Múzeum információs 

pultjánál (kedd kivételével) naponta 10-től 18 óráig

(1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.)

Csak eredeti alkotásokat fogadunk el.

További részletek és adatlap: ,www.evasvanya.hu

vagy www.evosmaradvanya.hu 

Felvilágosítás: az  evasvanya@gmail.com vagy 

evosmaradvanya@gmail.com e-mail címen

Részletes leírás és hanganyag:

A képekhez pár soros bemutatást várunk írásban.

 Készíts rövid hanganyagot pl. mobiltelefonnal és 

küldd el e-mail címünkre!

Milyen színű a fluorit?

Miről kapta nevét a fluoreszkálás?

Mitől „világít”, amikor „világít”?

Milyen állat volt a Balatonites?

Csiga, vagy nem csiga?

Kikkel élt és kikkel halt?
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