
 
kreatív alkotó programok gyerekeknek

alkotás-természet-újrahasznosítás

"Minden gyerek egy művész, a kérdés csak az, hogyan maradjon művész, ha már felnőtt."

 

Pablo Picasso 

 

I SKO LA  KOSTO LÓ WORKSHOP SOROZAT
 
 
 

 



 
 

Kedves Diákok!

Ismerkedjetek kicsit Iskolánkkal, milyen is nálunk egy

Műhelyfoglalkozás. Műhelyfoglalkozás? Igen, ugyanis

diákjaink órarendjében heti rendszerességgel szerepel

Műhelyfoglalkozás, ami igazából egy újragondolt sokszínű

technika és gasztro óra kombinációja.

Töltsétek velünk és Borartival keddjeiteket
17:00 - 18:30 között!

HOGYAN KELL ELKÉPZELNI EZT A WORKSHOPOT?

Ez a 6 alkalmas workshop lehetőséget ad Nektek, kreatív és

kíváncsi gyerekeknek, hogy valami újban próbáljátok ki

magatokat. Mire számíthattok? Érdekes projektekre, színes

és sokfajta alapanyagokra, közös nevetésekre. Lesz amikor

csapatban, de lesz amikor egyedül kell majd alkotnotok.

KIKET VÁRUNK?

4-8. osztályos diákok jelentkezését várjuk, akik mernek

újat álmodni és szívesen használják a fantáziájukat és a

kezüket.

MIKOR?

Február 1. - március 8. között, minden kedden 17.00-18.30-

ig a CREASCOLA CAMPUS MŰHELYÉBEN.

Időpontok: február: 1., 8., 15., 22, március 1., 8.

CREASCOLA WORKSHOP KOSTOLÓ 



 
 

JELENTKEZÉS

Az első alkalomra való jelentkezés határideje 2022.

január. 21. (péntek).

FONTOS! Lehet egyszerre mind a 6 alkalomra jelentkezni, de

lehet külön-külön is. Utóbbi esetben az adott workshop

időpontja előtt 1 héttel korábban kell elküldeni a

jelentkezést.

Jelentkezni ezen az űrlapon lehetséges.

ÁR

A workshopok ára alkalmanként 6.500.- Ft, mely tartalmazza

az összes hozzávalót, kelléket, szerszámokat stb.

6 alkalom együttes fizetése esetén, ajándék Creascola

logós felírótábla jár, az ár ebben az esetben 30.000.-Ft /

6 alkalom.

A befizetésekről számlát állítunk ki.

Kérjük a határidők pontos betartását, az anyagszükséglet

kalkulálása, beszerzése miatt.

Hiányzást csak betegség esetén orvosi igazolással áll

módunkban elfogadni, ebben az esetben visszatérítés nincs,

a következő alkalmon való részvételkor írjuk jóvá.

Gyertek! Legyetek kíváncsiak minden nap! 

https://forms.gle/Fjs5944aivanWcGg8


Borarti Alkoss Szabadon 
alap koncepció

KREATIVITÁS - ÚJRAHASZNOSÍTÁS - TERMÉSZET

A Borarti- Alkoss Szabadon!   koncepciót,   az örömteli
alkotás és a gyerekkori önkifejezés fontosságának
tükrében álmodtam meg. Ezzel a koncepcióval célom egy
olyan alkotói platform létrehozása, ahol a gyerekek a
bennük természettől fogva létező kreativitásukat élhetik
meg. A művészet eszközeivel saját élethelyzeteiket,
örömeiket és feszültségeiket is ki tudják fejezni.
Szabad alkotás, egy olyan módszer, amit, ha a gyerekek
elsajátíthatnak, utána az egész életük során
kamatoztathatják az élet minden területén. Merj alkotni
érzése, saját önálló gondolatok megvalósítása, hibázás
megélése, tanulás , önkifejezés, lehetséges technikai
tudás elsajátítása, hogy a gondolatok
megvalósulhassanak. Látásmód , szemlélet kialakítása
egészen kicsi kortól kezdődően. Környezettudatosság,
természet szeretete, inspiráció szerzés, tudatos élet
elsajátítása. A művészet eszközként jelenik meg,
segítségével fejezhetik ki magukat a gyerekek.
A szabad alkotás az, ahol nincsenek minták, nincsenek
másolandó ötletek, pusztán egy alap ötlet, amit aztán a
kreatív gyerek kibonthat, saját világára formálhat.
Nekünk felnőtteknek az a feladatunk, hogy eszközt adjunk
hozzá a kezükbe és teret, ahol alkothatnak. Legyen az az
otthonunk vagy egy alkotóműhely.



Pecsét készítés

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ PECSÉT TERVEZÉS ÉS
KIVITELEZÉS

ÚJRAHASZNOSÍTOTT FÁBÓL
SZABAD ALKOTÁS, ÚJ TECHNIKA

SAJÁT KÖTÉNY VAGY PÁRNAHUZAT MINTÁZÁSA

2o22. február 1. 17.oo-18.3o.



Szövés

NÖVÉNYEKKEL FESTETT  GYAPJÚ FONALAKKAL
ALKOTUNK KÉPET, FALI DEKORÁCIÓT,
ELSAJÁTÍTJUK A SZÖVÉS ALAPJAIT

2o22. február 8. 17.oo-18.3o.



Tavaszi koszorú
készítés

ÚJRAHASZNOSÍTOTT ALAPANYAGOKBÓL ÉS
TERMÉSEKBŐL KÉSZÍTÜNK AJTÓ DEKORÁCIÓT

2o22. február 15. 17.oo-18.3o.



Festő paletta
készítés 

LEVEGŐN SZÁRADÓ AGYAGBÓL KÉSZÜLT
PALETTA EGYEDI FORMAVILÁG

TÁRGYTERVEZÉS 

2o22. február 22. 17.oo-18.3o.



Művész láda készítés

ÚJRAHASZNOSÍTOTT FÁBÓL ÉS MÁS
ALAPANYAGOKBÓL TÁROLÓDOBOZ 

2o22. március 1. 17.oo-18.3o.



Ízes képek

A ZÖLDSÉGEKET, MINT ALAPANYAGOT
HASZNÁLJUK, A SZABAD ALKOTÁS JEGYÉBEN

TÉSZTA ALAPRA KÉPET KÉSZÍTÜNK 

2o22. március 8. 17.oo-18.3o.



Alkotni jó, együtt
alkotni csoda!

 

 

 
 


