Mondd, írd, fotozd, videozd,
üzenj, alkoss!
Arra kérünk minden felkészítőt, hogy a feladatok megoldását gyűjtsék
össze, és ne egyesével, hanem összesítve egy e-mailben küldjék el! A
levél tárgya a csapat és a település neve legyen majd (pl.: Falusi csibészek, Szaján).

1. feladat – mondd, hogy csíz egy ódon épületnek!
a) Keressétek meg településetek legrégebbinek vélt épületét!
b) Fényképezkedjetek le előtte úgy, hogy ti is rajta vagytok a fotón!
A fotót nevezzétek el az épület nevére és építésének időpontjára, vagy
körülbelüli időpontjára (pl.: Sarlós Boldogasszony-templom 1907).
c) Írjátok meg, szerintetek miért jelentős az épület max. 800 karaterben!
(Figyelem: ne írj többet, mint 800 karakter, mert akkor csak az első 800at vesszük figyelembe!) A dokumentum neve ugyanaz legyen, mint a fotóé!
d) A képet és a fotót csatoljátok a küldendő e-mailhez
(4hataronat@gmail.com).

2. feladat – ki, mit, hol, miért, hogyan?
a) Keressetek egy régi ipart, mesterséget, kézművességet űző mestert (pl.
mézeskalács-készítő, juhász, hímző, fafaragó, szűcs, szövő, borbély,
cipész, fazekas, hangszerkészítő, tojásfestő, kovács, kosárfonó stb.)
településeteken!
b) Készítsetek vele egy rövid interjút az alapkérdésekkel (ki? mit csinál?
hol? miért? hogyan?)! Ezt gépeljétek le!
c) Vegyétek fel a telefonotokkal videóra, ahogy űzi mesterségét (a videó ne
legyen több mint 3 perc). A videót nevezzétek el a mesterséget űző
nevére és foglalkozására (pl.: Pipás Pista fafaragó).
d) Az interjúban feltett kérdésekre (ki? mit csinál? hol? miért? hogyan?) a
válaszokat gépeljétek le, a dokumentumot ugyanúgy nevezzétek el,
ahogy a videót, majd csatoljátok a levélhez (4hataronat@gmail.com).
e) A videót töltsétek fel (óriás fájlküldőben) ide: 4hataronat@gmail.com.

3. feladat – Mátyás király csörgősipkása
a) Keltsd éltre és aktualizáld Mátyás király udvari bolondját! Milyen
modern kiegészítőkkel lenne felszerelve az uralkodó jobb kedvre
derítése céljából? Adjatok nevet is a mókamesternek!
b) A fotót nevezzétek el az udvari bolond nevére, majd csatoljátok a küldendő e-mailhez (4hataronat@gmail.com).

4. feladat – a jövő gödre, avagy palackposta a jövőbe
a) Ha lehetőségetek nyílna 10 tárgyat belehelyezni egy 2x2x2 méteres
aknába, amelyet 100 év múlva kinyitnának, melyek lennének azok?
b) A leírt 10 tárgyat dokumentum formájában csatoljátok a küldendő emailhez (4hataronat@gmail.com)!

5. feladat – egy Benedek Elek mese megelevenedett
a) Készíts egy háromdimenziós (térbeli) alkotást Benedek Elek egyik
választott meséjéből. Bármit felhasználhatsz a környezetedből!
Figyelem! Az alkotás ne illusztráció legyen! Asszociálj, ne
gondolkozz túl sokat rajta. Nem kell az egész mesét megjeleníteni,
csupán egy mozzanatát elég.
b) A térbeli alkotást helyezd el iskolád vagy közösségi helyed egy
látványos pontján, fényképezd le, adj nevet a fényképnek (a neve a mese
címe legyen, amit feldolgoztál)!
c) A fotót csatoljátok a küldendő e-mailhez (4hataronat@gmail.com).!

6. feladat – Küldd el a csatolmányokkal az e-mailt!

Üdvözlettel:

A 4 határon át szervezői

