
 

Pliccs-Placcs kreatív alkotótábor  

Érzelmek és színek 

Bilimbo Naphegy 

 

„A színek, mint emberi tulajdonságaink, érzelmeink változását tükrözik.” 

Pablo Picasso 

A színek hatással vannak ránk, mindennapjainkra. Különböző színek más-más 

hangulatba keríthetnek minket, érzelmeinket így vagy úgy befolyásolhatják. 

Ezért fontos, milyen színekkel vesszük körbe magunkat, milyen színekben 

öltözködünk.  

Ezen a héten öt színnel foglalkozunk, melyek érzelmi hatását saját bőrünkön 

tapasztaljuk. Változatos módon ismerkedünk meg velük, sokat kézműveskedünk, 

színcápásat játszunk, kísérletezünk és ötletelünk együtt. Mindenki elmondhatja, 

milyen színű ruhát szeret hordani és miért, a divatot és a reklámot is szóba 

hozzuk és felfedezzük melyik színnek mi is a szerepe. 

A színeket elemek szerint is osztályozzuk és megnézzük, melyik tartozik a fa, a 

fém, a víz, a föld és a tűz csoportjába. 



Hétfő: Zöld szín – FA 

A zöld szín kapcsán nagyon sok dologra tudunk asszociálni. Ételek, mindennapi 

használati tárgyak jutnak eszünkbe, ruhák és még sok egyéb megfogható, 

érzékelhető dolog. A kérdés, mi jut eszedbe, milyen érzés fog el, ha erre a színre 

gondolsz. Erről beszélünk a tábor első napján általánosságban, majd konkrétan a 

zöld színnel kapcsolatban.  

A mai napon arra kérünk Benneteket, gyertek zöld ruhában és leteszteljük, 

valóban élénkséget, frissességet sugároz-e e szín viselete. 

Kézműveskedés: Bilimbo manót keltjük életre és formázzuk meg papírmasé 

technikával. A háza is elkészül még ezen a napon, amit újrahasznosított 

dobozból vágunk ki. 

 

Kedd: Lila szín – FÉM 

A lila szín általában a kislányok kedvence, de most megnézzük közösen, mit is 

szimbolizál valójában e szín, kiből milyen érzelmet vált ki. Két szín ötvözete a 

lila, a hideg kék szín és a meleg piros keveréke. 

Kézműveskedés: Elkészítjük lilacsizmás kapitányt, az erdők harcos védelmezőjét. 

Jancsiszöggel rögzítjük kezeit, lábait, hogy bábozni is tudjunk vele. 

 

Szerda: Kék szín – VÍZ 

A kék szín egyik alapszínünk, mely minden irányból körülvesz minket. Az eget, a 

vizet kéknek látjuk, éppen ezért a nyugalom, a végtelenség szimbólumaként 

emlegetjük sokszor. Általában a fiúk válasszák kedvenc színüknek, a mai napon 

azt is kiderítjük, mi lehet ennek az oka és vajon kiben, milyen érzelmet vált ki. 

Kézműveskedés: Kékre festett város csodálatos épületeit, palotáit készítjük el 

montázs technikával. 

 

Csütörtök: Sárga szín – FÖLD 

A sárga színről általában a Nap, a fény, az abból áradó energia, a vidámság jut 

eszünkbe. Serkentő hatású maga a szín és mindenképp optimista hangulatot 

hordoz, hogy ez mind így van-e, tökéletes nap hogy leteszteljük. Sárga színű 

ételekkel és tárgyakkal vesszük magunkat körbe és megnézzük, kire milyen 

hatással vannak. 

A mai nap arra kérünk mindenkit, hozzon sárga színű ételt, gyümölcsöket és 

ebből készítünk valami igazi finomságot.  

Kézműveskedés: Napba öltözött királylányt készítjük el fakanál bábként, 

közösen. Sok csillámot használunk és a ruháját mi magunk varrjuk meg. 

 

Péntek: Piros szín – TŰZ 

A piros az élet színe. Senkit sem hagy hidegen, közömbösen. Figyelemfelkeltő 

szerepe van és erő, bátorság sugárzik belőle. Aki piros színű ruhát, cipőt visel, 

merészséget, erőt képvisel.  

Kézműveskedés: A Tűzmanót fessük meg különleges csurgatásos technikával. 


