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A World by Bilimbo Kids egy olyan tábor, ami a világ sokszínűségén, a kultúrák 

izgalmas világán alapszik és a Föld népeit, országait, szokásait mutatja be a 

gyermekek alkotásain át. A gyerekek nagyon fogékonyak az új kalandokra, az 

ismeretlenre, így a téma igazi kihívás számukra. Újszerű technikákat próbálunk 

ki a foglalkozások során. A matrjoska babák készítésétől a new york-i 

felhőkarcolók megtervezésén át az indiai festett szobrok formázásáig sok-sok 

kultúrát vonultatunk fel. Például elkészítjük a mexikói pinatát, amibe apró 

meglepetéseket rejtünk, londoni piros emeletes buszt festünk, India izgalmas 

szobrai is megjelennek  és ez még mindig csak ízelítő… A különleges alkotásokból 

a végén kiállítást rendezünk játékos árverés keretében, amit a szülők a tábor 

utolsó napján meg is tekinthetnek. 

Kérünk benneteket, hozzatok otthonról olyan dolgokat, játékokat, tárgyakat, 

akár könyveket, amik kapcsolódnak a napi témához!! 

 

Első nap: Magyarország 

A hetet természetesen Magyarországgal, Budapesttel indítjuk. 

Nevezetességeinkről, hírességekről, kultúránkról beszélgetünk személyes 

tapasztalatainkat beleszőve. Eközben pedig elkészítjük kedvenc magyar 

királyunk sziluett portréját. Csendes pihenőn Mátyás királyról szóló mesét 

mesélünk. 

 

Második nap: Oroszország 

A második nap orosz zenéket, meséket hallgatunk, kedvenc ételeikről, 

szokásaikról beszélgetünk, oroszos hangulatot teremtünk, és hogy emlékünk is 

maradjon e napról, matrjoskababa sorozatot készítünk, amit gondosan, 

aprólékosan díszítünk a végén. 

 



Harmadik nap: Amerika és Anglia 

Ezen a napon Amerika és Nagy-Britannia kerül a porondra, rövid, gyerekeknek 

szóló történetet mesélünk a két kontinens kapcsolatáról, térképen végigkövetjük 

Kolumbusz Kristóf hajóútját, és még sok érdekességre derítünk fényt. 

Felhőkarcolót tervezhetünk ezen a napon, londoni emeletes buszt festhetünk, de 

aki Közép-Amerika felé szeretne kalandozni, mexikói pinatát is készíthet. 

 

Negyedik nap: India 

Negyedik nap Indiáé lesz a főszerep. Indiai zenékkel, képekkel, mandalákkal 

vesszük körbe magunkat, elmeséljük, hogy a jóga innen ered és mindenki 

mintázhat a nap végére egy autentikus kisebb méretű festett szobrot, akinek 

akár 3 szeme, 4, 6 vagy akár 8 karja is lehet. 

 

Ötödik nap: Afrika 

Utolsó nap, nem maradt más hátra, mint afrikai hangulatot varázsolni. Dobot 

készítünk közösen, ami az esőtánchoz elmaradhatatlan kellék. Afrikai 

öltöztetőbabát is tervezünk, közben beszélgetünk arról, milyen az éghajlat az 

egyenlítő környékén. A közös alkotás után pedig egy-két tánclépést és jöhet a 

dobpergés, a nevetés, a tánc… 

Délután pedig bevezetünk benneteket az árverések rejtelmeibe, a hét alkotásait 

áruba bocsátjuk. A befolyó összegből a Taita Alapítványt támogatnánk, mely 

2006 óta a kenyai Burában található Szent József Árvaházat segíti. 

 


