
 

Mesés szuperhősök tábor  

Bilimbo Naphegy 

 

Napjaink szuperhősei nagyon fontos szerepet játszanak életünkben, 

visszaköszönnek a mozivászonról, plakátokról, reklámokból és játékaink nagy 

részét is ők inspirálják. Ezen a héten egy olyan táborba hívunk benneteket, ahol 

az összes szuperhős egy helyen lesz. Találkozhatsz Batmannel, Supermannel, de 

Cole, Jay és Zane sem fog hiányozni a Ninjagoból! Klasszikus hősökkel is 

megismerkedhetünk, mint Iluska és János vitéz, és hogy a lányok se 

panaszkodhassanak, a Macskanő és Wonder Woman izgalmas alakjával is 

találkozhatunk! 

Első nap:  

Batman és Superman alakjával találkozunk, ma minden róluk szól, ezért hozz 

egy jól sikerült fényképet magadról, és Supermanné vagy akár Batmanné 

varázsoljuk magunkat. Emellé jelmezt is készítünk kartonból és lepelből, és 

rengeteg róluk szóló történetet, legendát mesélünk. 

Második nap:  

Ninjago-nap: felsorakoznak ma a nindzsák fő karakterei, köztük: Kai Smith – a 

tűz nindzsája, Jay Walker – a villámlás nindzsája, Zane Julien – a jég nindzsája, 

Cole Bucket – a föld nindzsája, Nya Smith – a víz mestere anyai ágon, Kai húga, 

mi pedig igazi hadszíntért készítünk a számukra. Só-liszt gyurmából 

megformázzuk a szereplőket, majd makettet készítünk hungarocell alapra 

izgalmas szigetvilággal, ahol megküzdhetnek hőseink még a Sötét Úrral is. 



Harmadik nap:  

A mai nap egy jól ismert meséből hozzuk el nektek Tündérország szépséges 

Iluskáját és János vitézt. A mesét felidézve János vitéz kardját készítik el a fiúk, 

markolatát gondosan díszítve, a lányok, pedig a teliholdarcú Iluskát elevenítik 

meg fakanál báb formájában.  

Negyedik nap: 

A Marvel figurák határtalan világába repülünk, ahol találkozhatunk Vasember, 

Pókember, valamint Amerika Kapitány-legendás figurájával, és nem kevesebbre 

vállalkozunk, mint képregényt tervezünk, rajzolunk hozzájuk illő és szerepükhöz 

méltó történetekkel! 

Ötödik nap: 

A női szuperhősök napja. Itt megismerkedhetünk nemcsak a híres Macskanővel, 

de Wonder Womannel is, akinek karkötői olyan erősek és elpusztíthatatlanok, 

hogy bármelyik lövedék visszapattan róla. Ezért ma szuper erős karkötőt fogunk 

készíteni, ami minden bajtól és támadástól megvéd! A végén pedig egy igazi 

szuperhősös pályát építünk, ahol a gyorsaságra és az állóképességre biztosan 

szükséged lesz!! 

 

 


