
 „Kopasz fejeknek régi szép meséi 
 Szakállas ősapák tündér regéi 
 Letűnt koroknak édes bűve bája,  
 Miről sokat beszél unokák szája! 
 Idős apáknak sok szép ősmeséje! 
 Tirólatok dal lantomnak zenéje.” 
 
           Balkányi Sz. Lajos  
           Magyar ősmesék 
 
Tisztelt Pedagógusok, Kedves Gyerekek! 
 
Az ÚHSZK Gyermekjóléti szolgálata nagytermében 2009. május 18-án kiállítás nyílik Józsa Judit 
„Mesevilág” agyag-samott szobraiból. 
Helyszín: Budapest XI..ker. Bogdánfy u. 7/d. 
A kiállítást pedagógus kíséretével ingyen látogathatják a kerület iskoláinak osztályai, napközis 
csoportjai. 
A tárlat időtartama 2 hét. Ehhez kapcsolódóan nagyszabású vetélkedőt szervezünk a 3-4. osztályos 
tanulóknak. A vetélkedő 2 fordulós. 6 fős csapatok nevezését várjuk. 
 
Jelentkezési határidő: 2009. március 23.  A mellékelt űrlapon kell jelentkezni. 
 
A vetélkedő részletes leírása: 
A vetélkedőn való részvétel feltétele a kiállítás megtekintése, s az ehhez kapcsolódó mesék 
ismerete. /A  meséket természetesen biztosítjuk a jelentkezők számára./ 
Az első forduló a szobrokról és az ezekhez íródott mesékből összeállított kérdőív kitöltése. Ez az 
iskolákban zajlik.  A kérdőíveket 2009. március 23-tól kezdődően juttatjuk el az iskolákba. A 
felkészülésre és lebonyolításra kb.1 hónap áll a tanulók rendelkezésére. Beküldési határidő: 2009. 
április 4. 
A második fordulóban, már szélesebb körben kitekintünk néprajzi kérdésekre is. Természetesen 
ezek a kérdések is kapcsolódnak valamilyen úton-módon a kiállítás anyagához és a 
mesékhez./Mese-és mondavilág, népzene, népi kézművesség, a történelmi Magyarország, így 
Erdély Csángóföld, Felvidék, Kárpátalja tájegységeinek, népszokásainak ismerete./  
A felkészüléshez az ajánlott irodalom jegyzékét mellékeljük.  
A második fordulós kérdőíveket április 27-től juttatjuk el az iskolákba. Itt szintén kb. 1 hónap áll a 
tanulók rendelkezésére a kérdőívek kitöltésére. Beküldési határidő: 2009. május 22. 
 
A vetélkedő döntőjére május 29-én, pénteken 14.00 órai kezdettel kerül sor. Itt meseolvasás, 
népdaléneklés, dramatikus rögtönzések és egyéb, a kiállítás anyagához kapcsolódó kérdések 
várhatóak. Lehetőség nyílik megismerni és beszélgetni Józsa Judit művésznővel, esetleg alkalom 
adódhat arra is, hogy a gyermekek együtt szobrászkodjanak vele. A művésznő vállalta, hogy velünk 
lesz a vetélkedőn és a zsűriben elnökként foglal helyet. 
A művésznő virtuális galériája megtekinthető a www.jozsajudit.hu weboldalon. 
 
Szeretnénk, ha minél több osztály, illetve napközis csoport ellátogatna a kiállításra. Ígérjük, hogy 
Józsa Judit alkotásai maradandó élményt nyújtanak. 
Reméljük, hogy a vetélkedőre is sok csapat jelentkezik. A győztesek értékes jutalomban 
részesülnek. 
 
Sikeres és izgalmas felkészülést kívánunk! 
 


