
 
 

 

Kedves óvodás Kispajtás!  

Szeretsz alkotni, tervezni és kreatív feladatokat megoldani? Akkor gyere és vegyél részt a Sakkjátszótér lakóinak újabb 

kalandjaiban! 

                        

Ha kis- vagy középső csoportos vagy, feladatod a következő: 

Tervezd meg és tedd egyedivé Futó Futó cipőjét!  

A mellékelt sablont díszítsd ki tetszés szerint, tetszőleges technikával. Használhatsz terméseket, mozaik lapocskákat, 

filcet, színes ceruzát, azaz bármit, amivel igazán egyedivé tudod tenni Futi Futó cipőjét.  

Az alkotásod értékelésében, a zsűri munkájában Polgár Judit is részt fog venni!   

1. díj:  Pici Gyalog ajándékcsomag + Sakkpalota nyomda szett + Sakk matrica + Sakkjátszótér kulcstartó 

2. díj:  Pici Gyalog ajándékcsomag + Sakk matrica + Sakkjátszótér kulcstartó 

3. díj:  Pici Gyalog ajándékcsomag + Sakk matrica 

              különdíj: Meglepetés csomag 

 

Ha nagycsoportos vagy, feladatod a következő: 

Kérd meg az Óvó nénit, vagy Szüleidet, hogy olvassa el neked a „Vezér az űrben” c. mesét! 

A mese alapján alkosd meg Vendi Vezér űrhajóját! Ügyelj arra, hogy munkádat újrahasznosítható anyagokból (papír, 

alumíniumdoboz, PET-palack, kartondoboz stb.) készítsd el.  

Az alkotásod értékelésében, a zsűri munkájában Polgár Judit is részt fog venni!   

1. díj:  Sakkjátszótér ajándékcsomag + Sakkpalota nyomda szett + Szilikon sakkfigura forma 

2. díj:  Sakkjátszótér ajándékcsomag + Szilikon sakkfigura forma 

3. díj:  Sakkjátszótér ajándékcsomag 

különdíj:  Meglepetés csomag 

 

Ha elkészültél, kérd meg Anyukádat, vagy Apukádat, hogy fotózza le a munkádat és küldjétek el a 

dancsik.tunde@pjsa.hu e-mail címre 2022. szeptember 15-ig! Az e-mailben feltétlenül szerepeljen a teljes neved, 

életkorod és hogy melyik óvodába jársz, a címével együtt. 

Azzal, hogy beküldöd az alkotásodat, hozzájárulsz ahhoz, hogy megjelenítésre kerülhessen online platformjainkon, 

a Világsakkfesztivál oldalán (vilagsakkfesztival.com), a Sakkjátszótér honlapján, facebook oldalon stb. Október 1-jéig a 

pályamunkákat a zsűri értékeli és 1-3. helyezést, valamint egy különdíjat fog kiosztani. A győztesek személyesen 

vehetik át jutalmukat a Világsakkfesztiválon, 2022.október 8-án, a Nemzeti Galériában.  
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