
A pályázatban 

választott kreatív 

területek 

(az útmutató C.1.1. 

pontja) 

foglalkozás-sorozat 

(három szakasz, alkalmak, időtartam, résztvevők) 

Kreatív 

területenként 

kötelező két 

foglalkozás-sorozat 

megvalósítása 

kötelező.  

1. szakasz (db) 

(ismeretszerző) 

az útmutató C.1.1. pontja 

szerint 

2. szakasz (db) 

(kreatív) 
Az első két szakaszhoz 

kapcsolódóan 

összegző alkalmak (db) 

 

3. szakasz 

(produktív-

marketing) 

1. Kreatív 

terület A: 

Kézművesség  

foglalkozás-sorozat 

közművelődési foglalkozások 

Minimum: 10 óra 

Vállalt: 10 óra 

Résztvevők: 7 fő 

Alkalmak 4 

Órák  4 x 2,5 óra  

Kreatív műhelyfoglalkozások 

Vállalt: 62 óra, Résztvevők: 7 fő 

Alkalmak: 26 + 8 alkalom 

pályaválasztási lehetőségek 

bemutatása 

Február –Június havi3 x 2 óra 

Július Tábor 5 nap x 4 óra 

Szept –október havi  3 x 2 óra 

Csoportmunka 

Vállalt: 10 óra 

Alkalom: 3 

Március 1 x 2 óra 

Május 1 x 2 óra 

Auguszt 1 x 6 óra 

Alkalom száma 

Vállalt: 6 alkalom = 

20 óra 

Nov: 4 x 2 óra 

Dec 2 x 6 óra     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematika 

jelzet 

      

Kézművesség kreatív terület – 4 kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat ugyn azon tematikával 

1.A/B/C/

D.1 

(elméleti 

szakasz) 

     1. 2,5 óra: Néprajzi ismeretek. Jellegzetes sárközi és mezőföldi motívum és színvilág. Kalendárium; naptári napokhoz 

kapcsolódó népszokások.  

2. 2,5 óra: Anyagismeret. A program során használatos festékek, lakkok, alapanyagok, paszták alkalmazásának 

ismertetése. 

3. 2,5 óra: A színek világa. Színtani alapismeretek. Színkör, főszínek, elsőrendű mellékszínek, másodrendű mellékszínek. 

Kontrasztok. A színek jelentése. 

4. 2,5 óra: A természet kincsei. Természetes anyagok, csuhé, gyékény, gyapjú, szalma (gyűjtés, tárolás), bőr festése, 

megmunkálása. Szükséges eszközök. Festőnövények 

1.A/B/C/

D.2. 

(kreatív 

szakasz) 

   Február 

2 óra: farsangi szokások -  álarcok, jelmezek készítése papírmasé, fa, kender felhasználásával 

2 óra: gyertyamártás, gyertyaöntés 

2 óra: A bőr megmunkálása,  

Március 

2-2 óra: Hagyomány megjelenítése a tűzzománc technikával 

2 óra:  Népi motívumokkal készített tűzzománc tárgyak 

2 óra: Szintetizáló alkalom: 

Április 

2 óra: Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó játékok,  tojás festése, 

2 óra: Modern díszítő technikák - (márványozás, akrillfestés) 

2 óra: Kiszebábú készítés, . 

Május 

2 óra: Pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó témafeldolgozás - Selyemfestéssel. 

2 óra: Kékfestéssel. 

2 óra: Pünkösdi rózsa papírból, csuhéból. Gyapjúból,  

2 óra Szintetizáló alkalom 

Június 

2 óra: üvegfestés, portré régi képek alapján 

2 óra: mozaik készítés  a Fácánkerti hagyományok feldolgozásával 

Július Tábor 5 nap x 4 óra 



4 óra: Arató kötény készítése textilfestéssel 

4 óra: Bútorfestés,  sárközi motívumokkal  

4 óra: szappanfőzés hagyományos módon, 

4 óra: nemez cipő, tarisznya készítése                   

4 óra: gyékényfonás, szalmafonás 

Augusztus -  Szintetizáló alkalom 1 x 6 óra -  A táborban megismerésre kerülő technikák ismertetése, anyagismeret, 

néprajzi ismeretek  

Szeptember 

2 óra: csutkababa, népi gyermekjáték készítése 

2 óra: kukorica szárból kocsi, bölcső, lovacska, 

2 óra: papírmasé termések 

Október – Készülünk az Adventre 

2 óra: rátétes, zsinóros posztótárgyak készítése 

2 óra: papírmerítés 

2 óra: Betlehem készítés 

1.A/B/C/

D.3. 

(marketin

g szakasz) 

   November 

2 óra:  Kreatív tárgyak készítése 

2 óra: Termék készítés  

2 óra: Termék készítés 

2 óra: Termék készítése 

December 

6 óra: kiállítás rendezés és megnyitás 

6 óra: adventi vásár 

 


