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Műhelyfoglalkozások gyerekeknek 

Újrahasznos foglalkozások kicsiknek és nagyobbaknak 
 

3 éves kortól*- kezdő technikák 
 

Változatos technikákkal újra felhasznált anyagok használatával vidám figurák, pálcikás 
játékok, apró díszek, bábok stb. készítése idényjelleggel. A foglalkozásokon biztonságos és 
bőrbarát, nem káros anyagokkal dolgozunk, de szülői/felnőtt felügyelet ajánlott. Ollót és 
eszközöket használni tudó gyerekeknek ajánlott főként, de néhány fogást megtanulhat. 
 A foglalkozás kötetlen játékkal telik, a rendelkezésre álló anyagokból, eszközökkel.  
A lényeg, hogy nem kell mindenért a hobbi boltba szaladni és drágán megvenni .  
A kisgyermek bártan vagdoshatja azt, ami amúgy is adott és máshol menne a kukába, 
szelektív gyűjtőbe. Így már korán megtanulhat önállóan alkotni, játékosan, különösebb 
anyagi kockázatok nélkül.  
 
A foglalkozásokon idényhez alkalmazkodó tárgyakat készítünk, vagy napi téma szerint is 
működhet. Egyes technikák esetén egyedi ötleteket is meg lehet valósítani.  
 
Az egyes foglalkozások alkalmával 1-2 technikát alkalmazunk. 1-1 ötletet dolgozunk fel: 
mondjuk sajtos dobozból vagy gyufás dobozból kis tárolók, papírfigurák stb. vagy 1-2 
anyagot használunk a zsúfoltság és a túlterheltség, túl sok ingerelkerülése érdekében.  
A doboz sablonok ennél a korosztálynál ki vannak vágva, vagy az italos karton fel  van 
darabolva, elő van készítve, sok sablon ki van vágva, csak díszíteni kell, de igény szerint a 
helyszínen is vágható, a nagyobbak is vannak. 
 
Befogadó képesség : egyszerre legfeljebb 6-10 fő – ha szülő is marad, akkor a 
rendelkezésre álló helyek függvényében 
 
Ár:  szervezés függvénye. Ha a költségeket a szervező állja, akkor ingyenes, támogató nélkül 
500FT/fő (kísérő szülőnek nem kell fizetnie) 
 
Helyszín:  szervezés függvénye – akár gyerekzsúr, nyári szabadtéri rendezvény, gyereknap 
keretében is lehetséges  
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Papíros technikák  
 
Temák: 
- Szabad alkotás - festés levelekkel, kézzel, ujjal, ecsettel, rajzolás, színezés, nyomdázás 
- Alkotás figurákkal - kivágós, mintalukasztós technikák – ragasztás, kivágás, festés, 

hajtogatás - virágok, napocska stb. – figurák kivágása, felragasztása alapra (képkeret, 
dobozka, hurkapálca stb,.) - kartonból (müzlis doboz, hullámkarton stb.), színes papírból 
(csomagoló papírok, magazinok, reklám újságok, szórólapok, vagy bármi, ami már 
szétvágható), italos kartonból, papír gurigákból, tojástartókból, sajtos és teás dobozból 
vagy  bármiből, ami otthon a háztartásban elfordul, feleslegként keletkezik. kis tárolók a 
játékok, kincsek számára - ceruza tartó, dobozka, pénztárca, kosárka stb. egyszerű 
origami doboz, hajtogatás 

-  alkalmi díszek – már kicsiknek is, nagyon egyszerű ünnepi díszek – kivágott 
sablonokból. Így a kicsi is kiveheti a részét az ünnepi készülődésből a maga módján, le 
van kötve és nem utolsó sorban törhetetlen díszek készülnek.  

 
 
Vegyes anyagokból 

 
- gyöngyfűzés, gyerek ékszerek mindenből, ami elérhető – apró kincsek, papír és egyéb 

anyagú, könnyen fűzhető nagyobb gyöngyök, nagyon alap technikák, gumicérna és juta 
fonal alapra.  Könnyű, alap hármas fonás – alap csomók 

- PET palackból, műanyag fóliákból, műanyag flakonokból játékok, apró kincsek 
- sógyurma és keményítős gyurma figurák, gyúrás kész papírpépből  - kiöntő, formázó 

sablonok is vannak – színezéshez ételfestéket használunk  
- termények vagy kagylók, kavicsok felhasználása 

 
 
Eszköztár: 

o festék, rajzeszköz: vizes alapú festékek, filctoll, kréta, ceruza 
o ragasztó: csiriz vagy gyerekeknek ajánlott hobbi ragasztó 
o  folyamatosan fejlődő mintalukasztó és domborító, cikk-cakk és sima olló készlet 
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Iskolás (kb. 8-9 éves) kortól* - középhaladó technikák 
 

 
Bonyolultabb formák kivágása, alap varró-, hímző és fonási technikák a nagyobb korosztály 
finomabb motoros képességeivel már nem okoz gondot. Ennél a korosztálynál már 
összetettebb feladatokat oldunk meg és kifinomultabbá válik az alkotás. Alkotásban kezdő 
vagy kevésbé bátor felnőttek is bátran nekivághatnak a munkának, biztos sikerélménnyel 
távozhatnak.    
 
Rongyos zsák ürítés  
  
Otthon megtelt a rongyos zsák, vagy meguntatok pár holmit? Íme néhány ötlet, mit is lehet 
vele kezdeni – megunt póló, ruha, ágynemű, vagy bármi. A műhelyfoglalkozáson ékszer 
kellékeket még nem nagyon használunk, de karikát, gombokat stb. igen. Környezet és 
bőrbarát festéket és ragasztót használunk. Gyakran kombinált technikákat használunk. 1-1 
alkalommal 1-2 technika kerül bemutatásra. Nem csak lányoknak! 
 
Ár és helyszín a szervezés függvénye (Támogató hiányában 900 Ft/fő – kísérő, felügyelő 
szülőnek nem kell külön fizetni.) - 1,5-3 órás foglalkozások, támogatás esetén délelőtt vagy  
délután 3-4 óra. A tematika választható. 
 

- apró figurák, ékszerek, csatok, gumik díszítése tex til díszekkel  – varrás, díszítés 
alapok, közepesen nehéz megoldások, zokni lények és társaik 

- textil tárolók : kicsi zsákok, szatyrok, szütyők, erszények varrása  
- textil festés, batikolás  – sablonos vagy kézi festés, textil filces rajzolás, dekorálás 
- varrás kellékek és kis tárolók saját kez űleg  – varró készlet bármiből lehet jeligére 

– befőttes üveg, papír és műanyag dobozok, bármi am kéznél van otthon 
- egyszer ű ékszerek textilb ől – textil csíkok, póló csíkok felhasználásával – fonás, 

hurkolás, kötés, esetleg horgolás, szövés, körmöcskézés  - néha  más fonalakkal 
ötvözve ékszereket készítünk 

- barátság karköt ők – egy barátnőnek/barátnak nem nagyon lehet szebb/jobb 
emléket, ajándékot adni, mint barátságunk zálogát – egy csinos, színes karkötőt, 
amit a hagyomány szerint addig kell viselni, míg le nem szakad….  
 

- Technikák: ragasztás, varrás kézzel  - vasaló és hőpisztoly csak felügyelettel! , 
hímzés alaptechnikák, fonás technikák – többféle (makramé, indián fonás, több 
szálas fonás), csomózási megoldások 
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- Kellékek: hajtűk, hajgumik, csatok – hozható saját is, gombok, kisebb gyöngyök is,  

flitterek, cipzárak, szalagok, zsinórok, hevederek, fonalak, gumik stb. 
- Festékek és ragasztók: textil filctoll, textil festék, hobbi ragasztók  

 
Papíros technikák  
 
Csak azokat a technikákat sorolom fel, amit kicsi korosztálynál nem említettem 
 
Italos kartonból varázslat 
  
A műanyag ezüstös, barna vagy fehér fóliával bevont belsejű italos kartonokból számtalan 
nagyszerű dolgot készíthetünk. Díszeket, pénztárcát és még számos más ötletes dolgot. 
Ipari újrahasznosítása kissé körülményes, ezért sokat segítünk a Föld bolygónak, ha 
megelőzzük  a kidobását azzal, hogy frissen kimossuk és felhasználjuk. Mivel belül vízálló, 
rendkívül sokoldalúan használható. Ezüstös változata rendkívül dekoratív is lehet. A 
foglalkozáson csak ezzel az anyaggal dolgozunk – illetve a színes oldalát dekoráljuk. Más 
papíros foglalkozásokkal összevonható.  
 
Papírból ajándéktárgyak, csomagolás és díszek  
 
Papír dobozokból, kartonokból és könnyebb, színes papírokból (magazin, csomagolópapír 
vagy reklám újság), hírlapokból,szalvétákból és dekupázs papírokból, papír hengerekből 
vagy ezek felhasználásával  (üvegre és fém dobozra is rakhatjuk). Saját használati tárgyak, 
ajándékok, címkék, dekoratív csomagolások készthetők kis ügyességgel – alábbi témák 
választhatók igény (idény) szerint. Dekupázs technika és más festési, díszítési technikák 
segítségével kidekoráljuk, áthangoljuk a régi holmit. 
 

- Becsengettek! - Iskolai holmik tárolása, asztali kellékek, mappák, füzettartók, 
füzetek, fiók elválasztók  - felnőtteknek irodai tárolók  

- Könyvjelz őből sosem elég!  – magadnak, barátaidnak vagy bárkinek  
- Díszek és dekorációk  – zsúrra, ünnepekre, vagy csak úgy… (ünnepi díszek idény 

szerint), képkeretek, dísztárgyak.  
- Dekoratív díszcsomagolás  – ajándékot csomagolunk bármilyen alkalomra – miért 

kellene mindig új anyag? Dobozok, hajtogatások és címkék, virágok és díszítések a 
csomagra – műanyag szalag helyett. Ajándék tasakok saját kezűleg.  

- Üdvözletem küldöm ! – üdvözlő lapok, címkék, kártyák – csomagolás résszel együtt 
tartható 
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Mókás ékszerek papírból - papírgyöngy és medál, kar kötő készítés 
 
Papírból gyöngyöket tekerünk, fülbevalót vagy medált vágunk ki sablon alapján, majd 
dekoráljuk. Karkötőt készítünk papírmasé megoldással.  Elő a hurkapálcát, ollót és minta 
lukasztót és indulhat a nagy ékszergyártós csajos délután vagy matiné. Amíg anya főz, te 
kész lehetsz egy csodás kollekcióval, amit majd mindenki megcsodál.  Csak egy kis ragasztó 
– csiriz vagy más olcsó hobbi ragasztó – és hurkapálca kell a tekeréshez vagy olló, esetleg 
mintalukasztó, festék, esetleg hobbi lakk, ecset. Beavatás a csirizfőzés tudományába….  
 
Magazin tál, doboz és fonott kosár – 10 éves kortól * ajánlott 
 
speciális technikával tálat és dobozokat, vagy akár képkeretet készíthetünk, de akár 
virágtartó vagy kosár is készülhet papírból. Kezeléshez festék és lakk, ragasztáshoz csiriz 
vagy vízálló faragasztó (ha festjük a papír pálcákat). Gumikesztyű néha nem árt. Beavatás a 
csirizfőzés tudományába – ha még nem ismered…  

Papírmerítés, papírmasé, papírpép tárgyak 

A papír nem csak egy az egyben, hanem péppé darálva is használható. Dekoratív újra-papír 
készíthető. A sűrű, kifacsart papírpép gyurmaként gyúrható és formázható. Ehhez a 
technikához színes magazin kevésbé használható, inkább a nyers papírok ajánlottak. 
Beavatás a csirizfőzés tudományába – ha még nem ismered… a merített papír festhető, 
anyagában vagy mindenféle kincset belerakhatsz száradás előtt. Vízvételi és szárítási 
lehetőség esetén működhet.  Télen fűtött tárolási és szárítási lehetőség, esetleg sütő kell a 
tárgyak szárításához, különben könnyen penészes lesz. 
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Műhelyfoglalkozások nagyoknak 

Tini kortól* (14 év felett ajánlott) 
 

Itt már bonyolultabb technikákat is alkalmazunk, de teljesen kezdők is jöhetnek. Hőpisztolyt, 
vasalót, varrógépet  és a kézi szerszámokat, fogókat is bevetjük, ha kell. Biztonsági okokból 
14 év alattiak csak szülői felügyelettel látogathatják a foglalkozásokat. Gyakran értékesebb 
eszközökkel dolgozunk, így a foglalkozásokra 1000 Ft/fő kauciót szedek, amit a foglalkozás 
végén a látogató visszakap, ha kár nem történik (támogatott rendezvényen nem, ha a 
támogató fedezi). Egyes alkalmakon változó anyagok és technikák lehetnek jelen egyes 
kategóriákon belül.  
 
Ár és helyszín szervezés függvénye – támogatott helyszínen és rendezvényen lehet 
ingyenes a látogatók számára.  
Támogató nélkül 1500 Ft/f ő-től + kaució  - Bár részben hulladékból dolgozunk, a kellékek, 
ragasztók nekem is pénzbe kerülnek + időt, energiát és tudást adok  
 
Ékszer bármib ől lehet! 
 

- Alapanyagok :  bicikli gumi és sörös doboz nyitó pöcök, sörös kupak vagy bármi lehet 
egy ékszer alapanyaga – kombinált anyagokkal és technikákkal dolgozunk. Üdítős 
palackok, flakonok, papírok, textilek, nemezelt anyagok vagy bármi, ami otthon már 
nem kell, ihletet adhat egy ékszerhez. Zsinórok, gyöngyök, drótok és egyebek jó 
kiegészítők – csak a fantázia szab határt és a kézügyesség. A legkisebb bőrdarab is 
hasznos lehet. Kiborítjuk a rongyos zsákot és a gardróbot, fiókokat és eldugott 
rekeszeket, kamrát és szerszámos ládát is – néha a családot is! ☺ Akár minden 
alkalommal más lehet az alapanyag, technika. 

- Kellékek : ékszer kellékek (fülbevaló és egyéb alkatrészek), gyöngyök, kitűző alapok, 
gombok, fonalak, cérnák, zsinórok és szalagok  

- Eszközök:  fogók, sablonok, ollók és kézi szerszámok, ragasztó pisztoly, vonalzók – 
forró és éles szerszámokkal is dolgozunk! 
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- Technikák:   
o változatos  fonási technikák: indián fonás, makramé (bonyolultabb csomók is), 

kumihimo (japán zsinórfonás)  
o kanzashi textil virágok – varrás és ragasztás 
o más textil kiegészítők – varrás és ragasztás 
o gyöngyfűzés 
o varrás 
o hímzés  
o drótos megoldások  
o bármi, amit ismersz, de én még nem ☺ - egymásnak is adhatjuk a tudást 

 
Papír, ami elérhet ő… 

 
 Hasonlóan a gyerekeknek szóló foglalkozásokhoz papírból készül minden. Magazinok, 
reklám újságok, kartonok. A papírt hajtogatjuk, sodorjuk, fonjuk, fűzzük. Gyöngy, medál, 
címke, tál, kosár vagy tárolók készülhetnek. Festjük, ragasztjuk, hajtogatjuk, vágjuk, ha kell, 
gyűrjük, sodorjuk.  
 
Papírból ékszer, kiegészít ő – haladó technikák  
 
Ezúttal az alapanyag javát a papír adja. Papír gyöngyök, medálok, kulcstartók és fülbevalók 
készülnek, akár percek alatt. Újság kivágások, sablonok és lukasztók és domborítók 
segítenek a munkában. Ezen kívül csak a fantázia szab határt. Quilling technika is 
bevethető, de itt többnyire nem új anyagból dolgozunk. Akár papír gurigából is lehet medál, 
kulcstartó, fülbevaló. 
 
Papírból tárgyak   
 
 Papírpép és papírmasé tárgyak haladó – leírás a papírmerítésnél 
 
Dekorálás magas szinten – papírból 
 

- Bonyolultabb doboz sablonok, tasakok, címkék, borítékok 
- Papír virágok, pillangók, figurák haladó, óriás virágok, installációk 
- Ünnepi dekorációk – haladó  

 
Haladó festés, díszítés és díszítés vegyes anyagra  
Szalvéta technika és tárgyak dekorálása haladó szinten – akár bútorra is.  
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Varrás kezd őtől a haladóig  
 
Varrógéppel felszerelt vagy felszerelhető műhelyben gyakorolható 
  
Témák:  

- Varrás egyszerűen – alap darabok, öltések, szegélyek, javítások 
- Lakástextil egyszerűen: díszpárna, egyszerű takaró, üléshuzat, függöny – alap 

darabok, kötény , edényfogó  
- Szatyrok - Pipere táskák és táskák 
- Foltvarrás 1. – kisebb darabok, egyszerű megoldások, eszközök használata  
- Foltvarrás 2. – Angol, papírsablonos foltvarrás – bonyolultabb, sok kicsi darabból álló 

munkák 
- Textil figurák 1. – alap darabok: szívecske, angyal szárny stb,  
- Textil figurák 2. – bonyolultabb – játék mackó, baba stb.  
- Varrás középhaladó – ruha varrás házilag, szabásminta alapján – középnehéz 

darabok 
- Varrás haladó – varrás szabásminta módosítással, nehéz részletek  

 
 

 
 
 

 
 
 

 


