
 

Divattábor 6-10 éveseknek 

Bilimbo Naphegy 

 

Divattáborunk egy olyan izgalmas hetet kínál a gyerekeknek, mely nemcsak 

megismerteti őket a híres divattervezőkkel (Giorgio Armani, Ralph Lauren, Calvin 

Klein, Coco Chanel, Stefano Gabbana és még sokan mások...), különleges 

ruhákkal, kiegészítőkkel, hanem próba és kihívás elé állít mindenkit, aki készen 

áll arra, hogy valamit létrehozzon, megtervezzen és azt felvállalja, viselje a 

mindennapokban. Ez a hét tökéletes arra, hogy a gyerekek önbizalmat kapjanak 

a szakmai tudás mellett és meglássák azt, milyen izgalmas és jó dolog saját 

magunknak ékszert kreálni, egyedi fejdíszt készíteni és ruhát tervezni vagy 

éppen meglátni magunkban a jövő divatdiktátorát. 

1.nap: 

Ismerkedés egymással, a divattal, divattervezőkkel. Elképzeljük, hogy milyen 

lehet egy divattervező napja és mi is munkához látunk. Vázlatokat készítünk egy 

ruha tervrajzához, ehhez elengedhetetlen egy egyedi díszítő- és szabásminta. 

Különféle nézetekből rajzoljuk meg és hívjuk életre a csodálatos öltözéket, amit 

kollekcióvá is bővíthetünk, ha szorgalmasak vagyunk. A végén nyári katalógust 

készítünk a meglévő modellekből. 

2.nap: 

Ezen a napon táskát készítünk, méghozzá újrahasznosított anyagokból, ezért 

hozz magaddal olyan alapanyagokat, amiből egy szuper, egyedi, divatos, mégis 

használható táska születhet. Hozhatsz magaddal kupakokat, flakonokat, parafa 

dugót, elszakadt övet, cipőfűzőt... a lényeg, hogy izgalmas, ugyanakkor praktikus 

darab készüljön. A végén mindenki bemutathatja egymásnak remekművét! 



3.nap: 

Ez a nap a kiegészítők, ékszerek napja. Sokféle anyag áll rendelkezésünkre, csak 

tőlünk függ, mit párosítunk össze, mit választunk, mi áll hozzánk a legközelebb. 

A legősibb technikáktól a modernekig  válogathatunk. (Nemeztől az üvegig, 

gyöngytől a kövekig.) A nap végére mindenki elkészíti a saját fülbevalóját, 

nyakláncát vagy karkötőjét, ki mit érez sajátjának. Fontos, ha elkészül az ékszer, 

csomagolást is tervezünk mellé, márkanévvel együtt! 

4.nap: 

Fontos kellék még a divatszakmában a fejdísz, kalap vagy koszorú. Minden 

kislány titkos vágya, hogy gyönyörű korona vagy virágkoszorú díszítse a fejét. 

Ennek a kívánságnak ma eleget teszünk és fantasztikus, utánozhatatlan díszeket 

kreálunk anyagdarabkákból, pomponokból, saját rajzainkból, gyöngyökből és 

tollakból.  

5.nap: 

Utolsó nap mindenki elengedi a fantáziáját és igazi művészi ruhákat tervezünk 

óriás fotókartonra. Itt bármiből válhat öltözet, papírból, tárgyakból, virágból, 

újságból, ezt mind egyénileg döntjük el. Majd kezdődhet a divatbemutató. A hét 

alkotásait fogjuk bemutatni, hozzátehetünk, elvehetünk, de ami fontos, hogy 

egymásnak leszünk a stylistjei. Különleges művészi arcfestésekkel, frizurákkal 

lépünk a kifutóra, ahová a bilimbos gyerekeken kívül a szülők is hivatalosak 

lesznek! 

 


