
Teddy Maci Varró
Pályázat

Idén is meghirdetésre kerül a Teddy

Maci varró és eszközkészítő pályázat,

amelyet a többi szekcióval

együttműködve kibővítettünk egyéb

elkészíthető játékokkal és eszközökkel

is. A pályázatra nagy örömmel várjuk

az általatok kivitelezett tárgyakat,

eszközöket és macikat!

 Az elkészült műveket a Ferenc tér 15.
(SE Nyelvi Kommunikációs Központ,

BOE Iroda) alagsorába várjuk, a
Teddy-bőröndök mellé.

 

Határidő:

Október

30. 

A maximális pontszám

ami idén kapható a

pályázaton 30 pont.



Teddy Maci varrás 

Mire figyelj oda? 

 

-közepes, nagy méretű macikat válasszatok, amiknek

cipzárral ellátott könnyen feltárható hasa van, benne a

megvizsgálható belső szervekkel: szív, tüdő, máj, gyomor,

belek, húgyhólyag. 

 

-legyen gyerekbiztos: ne lógjon ki belőle tömőanyag (a maci

kezei, lábai legyenek belülről levarrva), ne legyenek

veszélyes, szúrós, apró, lenyelhető részei. 

 

-legyen szép, tiszta 

 

Egyéb ötletek: 

 

 -cipzározható fejrész aggyal, rekeszizom, bordák, nyelőcső

elkészítése

 

-branül (tűmentesen!) a maci kezébe

 

-egészséges szervnek a beteg párját elkészíteni stb.

  

Minél részletesebb annál nagyobb hasznát tudjuk venni a

foglalkozásokon! 



Teddy Maci varrás 

Az első maciért maximum 10 pontot tudunk adni, 

minden további maciért maximum 5 pont fog járni.

Maximum 25 pont szerezhető mackó készítéssel.

FONTOS!
A macikért nem jár automatikusan

maximális pontszám. A kreativitástól és

minőségtől függően pontozzuk őket.



Eszköz- és játékkészítés 
Olyan általatok készített munkákat várunk, ami segít

színesebbé tenni a Teddy-foglalkozásokat:  

 

-Ultrahang pl.: ultrahang fej üres golyós dezodorból, maga a

gép dobozból, rányomtatva egy ultrahang kép

 

-defibrillátor pl.: tappancsok mosókeféből

 

-EKG 

 

Kérlek csak akkora

eszközöket gyártsatok,

amik beleférnek a bőröndbe,

hogy  magunkkal tudjuk

vinni őket a foglalkozásokra

Eszközönként maximum 5

pontot lehet kapni. Maximum

15 pont szerezhető

eszközkészítéssel.

FONTOS!
Az eszközökért nem jár

automatikusan maximális

pontszám. A kreativitástól és

minőségtől függően

pontozzuk őket.



Egészségtudatos
táplálkozás

Biztosan ismeritek már mindannyian az

okostányér fogalmát. Az egészségtudatos

szekciónk nagyon örülne ha készítenétek nekik

olyen okostányért amit egy terítőre varrjatok

vagy rajzoljatok fel. Feliratok nem kellenek rá,

illetve a tányéron lévő élelmiszerek sem, mivel

majd az lenne a cél hogy a gyerekek rá tudják

őket pakolni, csak a színeket tartsátok be

légyszíves. 

Egy tányérért

maxiumum 5 pont jár.

Tányérkészítéssel

maximum 15 pont

szerezhető.

Az eszközökért nem jár

automatikusan maximális

pontszám. A kreativitástól és

minőségtől függően

pontozzuk őket.

FONTOS!



Egészségtudatos
táplálkozás

Olyan “eszközökre” is szükségünk van, amik nem

romlékonyak, de mégis van rajtuk tápanyag táblázat.

Hogyan tudod megcsinálni?

-a dobozokat rakd tele papírral vagy különböző

nehezékekkel,

hogy olyan legyen, mintha lenne benne mondjuk csoki

 

-táblázatok papírját kend le színtelen lakkal, hogy ne

kopjon le 

 

-a nyitható részeket pillanatragasztóval erősítsd meg, hogy

nehezebben tudják kibontani a gyerekek

Az eszközökért nem jár

automatikusan maximális

pontszám. A kreativitástól és

minőségtől függően

pontozzuk őket.

FONTOS!
Maximum 1 pont / 2 eszköz.

Maximum 5 pont

szerezhető az ilyen

eszközök készítésével.


