
ALSÓ TAGOZAT: július 7-től július 11-ig 
foglalkozásvezetés 

délelőtt 9-12-ig (3 óra) 
 foglalkozásvezetés 

délután 14-16-ig (2 óra) 
segítő pedagógus 

+ ebédeltetés, játék 
8,30-16,30-ig (8 óra) 

Balogh Istvánné  
főiskolai docens, festőművész: 

A tevékenységek többnyire a témákhoz kapcso-
lódóan külső térben, eső esetén a  
Sárospataki Képtár termeiben történnek.   
Cél: Saját településük jelenével, múltjával kap-
csolatos élmények megfogalmazása a festészet 
nyelvén. Az ábrázolás-önkifejezés változatainak 
átélése. 
A modult záró esemény: kiállítás 
Téma: Sárospatakkal kapcsolatos je-
lenségek, mesék, történetek, legendák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Szent Erzsébet legendája (Szent Er-
zsébet gyermekkori történeteinek fel-
dolgozása) 
technika: festés pasztellel színes papírra 
helyszín: a Képtár, a Szent Erzsébet-ház, valamint a 
templom által behatárolt tér 

júl.7.  
HÉTFŐ 

Berencsy Istvánné rajztanár: 
Mesebeli virágok 
Tündérszép Ilona  kertjébe virá-
gok rajzolása 

technika: választható egyedi 
grafikai technika 

Jaskó Beatrix (8 óra) 

Móricz Zsigmond Sárospatakhoz 
kapcsolódó kisdiákkori történeteinek 
(Móricz novellák) illusztrációja - Árad 
a Bodrog 
technika: akvarell technikák 
helyszín: Vizikapu, Bodrog környéke, Iskolakert 

júl.8.  
KEDD 

Berencsy Istvánné: 
Kedvenc mesehős 

technika:  mintázás agyagból 

 

Leitnerné Csete  
Andrea (8 óra) 

Patak legrégibb utcája: a Szent Er-
zsébet utca 
(közös kép készítése látvány után) 
A helyszínen közös nagy kép festése a 
Szent Erzsébet utcáról 
technika: temperafestés 

júl.9.  
SZERDA 

Leitnerné Csete Andrea rajzta-
nár: 
Mesebeli állatok 

technika: papírnyomat 

Jaskó Beatrix (8 óra) 

Sárospatak híres fái: pl. a 275 éves 
japán akác megfestése látvány 
után,(vagy elképzelése különböző, pl. 
tavaszi, őszi vagy téli évszakban) 
technika: vegyes festőtechnika 
helyszín: Várkert 
Rossz idő esetén: Mátyás király Zemp-
lénben című könyv égig érő fájának il-
lusztrálása 

júl.10.  
CSÜTÖRTÖK 

Jaskó Beatrix tanító: 
Téma: Meseillusztráció Benedek 
Elek Tűzmadár c. meséjéhez 

Egy- egy jelenet, meseszereplők 
kiragadása 

technika: monotípia 

Leitnerné Csete  
Andrea (8 óra) 

Sárospatakhoz fűződő (esetleg az el-
múlt napokhoz kapcsolódó) 
legkedvesebb élmény, hangulat kife-
jezése színekkel 
technika: tetszőleges festőtechnika 
helyszín: A Sárospataki Képtár termei 
Kiállítás rendezése, rajzok válogatása, stb. 

júl.11.  
PÉNTEK 

Jaskó Beatrix: 
Téma: Kedvenc állat 

technika: gipszfaragás 

Leitnerné Csete  
Andrea (8 óra) 

 

 


