MODELIAI.LT studijoje-mokykloje mergaitės ir vaikinai galės išmokti taisyklingos laikysenos, pozavimo, etiketo, šokių
įgūdžių, lavins smulkiąją motoriką, dalyvaus kolekcijų pristatymuose, bei fotosesijose. Merginos gilinsis į Veido Grožio
(makeup) paslaptis. Užsiėmimų metu praleis laiką ne tik linksmai, bet aktyviai ir naudingai. Viskas priklauso nuo mūsų
darbo ir jūsų noro.
Užsiėmimų planas 6 -10 metų amžiaus vaikams. Šeštadieniais 11 00 – 12 50
•
•
•

Šokis. Judesys + ritmas. Trukmė 40 min.
Grožis ir mada. Teorija + praktika. Trukmė 30 min.
Demonstravimas. Trukmė 30 min. Laikysenos scenoje bei schemų mokymasis

Užsiėmimų planas 11-15 metų amžiaus merginoms ir vaikinams. Šeštadieniais 13 00 – 14 50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Šokis. Judesys + ritmas. Trukmė 40 min.
•
Grožis ir mada. Prêt-à-porter and Beauty. Teorija + praktika. Trukmė 30 min.
•
Demonstravimas. Défilé de mode . Fashion show. Trukmė 30 min. Tradicinio vaikščiojimo Podiumu
mokymasis. Sudėtingų kolekcijų pristatymo schemų mokymasis.
1 mėn. – Sveika mokykla
„Mokykla“ stiliaus tendencijos.
Praktiniai patarimai, kaip formalią mokyklos aprangą padaryti linksmesne ar net unikalia.
Ar galima dažytis mokykloje? Praktiniai patarimai, kaip teisingai išryškinti veido bruožus.
Stilingos mokyklinės uniformos fotosesija.
Mergaitės kuprinė. Praktiniai patarimai, ką būtinai reikėtų įsidėti į mokyklos kuprinę.
Laiko planavimas. Praktiniai patarimai, kaip teisingai suplanuoti savo dienotvarkę, kad užtektų laiko pramogoms.
Klasikinis ir laisvalaikio stiliai. Paskaita. Praktiniai patarimai, kaip derinti klasikinį ir laisvalaikio stilių.
„Black and white“ fotosesija.
Teminis šokis
2 mėn. - Auksinis rudens dvelksmas
Rudens mados tendencijos.
Praktiniai patarimai, kas madinga ši rudenį? Apsiaviau guminius batus, bet ar atrodau madingai?
Kaip prižiūrėti veido odą rudenį? Gamtos spalvos ir jų atsispindėjimas makiažuose. Paskaita ir praktika.
Helovino tematikos makiažas. Praktiniai patarimai.
Helovino kostiumas savo rankomis. Praktika.
Auksinė fotosesija.
Teminis šokis
3 mėn. – Sidabrinė Žiema Žiemos Mados tendencijos. Teoriniai patarimai, kaip apsirengti šiltai, patogiai ir
madingai.

•
•
•
•
•
•
•
•

Žiemos šukuosenų tendencijos. Praktiniai patarimai.
Be ko negalima šaltu laikotarpiu išeiti iš namų?
Rankų odos priežiūra. Teoriniai patarimai.
Dovana savo rankomis. Praktika. Kaip nustebinti draugą?
Žiemos karnavalas. Praktika, Kaip atrodyti nepriekaištingai Naujųjų Metų proga?
2020 makiažo spalvos.
Sidabrinė fotosesija – stebuklų šalyje.
Teminis šokis

Info: info@modeliai.lt ; +37065277979

