
VšĮ „MEDA PROJECT“ neformalaus ugdymo projekto „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ veiklos planas 2014 – 2015 m. m. 

Kaunas 

 

 

Socialinis ugdymo projektas „Ebru menas – tapymas ant vandens“ skirtas: 

 ugdyti visapusiškai išsilavinusį vaiką Ebru meno pagalba;  

 skatinti jį dalyvauti įvairiuose renginiuose;  

 ugdyti kūrybinius gebėjimus;  

 bendraujant su įvairaus amžiaus žmonėmis ugdyti socialų ir komunikabilų vaiką; 

 darbo grupėse metu ugdyti darbo komandoje įgūdžių, tolerancijos;  

 Taikant šviečiamąją programą siekiama ugdyti praktinius gebėjimus, kurie pravers 

kasdieniame gyvenime.  

Norint įgyvendinti tikslą, keliami šie uždaviniai: 

 organizuojant įvairius kultūrinius renginius su neįgaliais vaikais, garbaus amžiaus 

žmonėmis, išmokyti vaikus tolerancijos, pagarbos kitam, nebijoti bendrauti, komunikuoti; 

 padėti vaikams ir jaunimui nevaržant savęs reikšti mintis, susikaupusias emocijas; išmokti 

susikoncentruoti į tai, ką daro, supažindinant su Ebru meno technika ir pajaučiant jos 

terapinį poveikį; 

 meninės raiškos pagalba ugdyti praktinio ir kūrybinio darbo gebėjimus. 

 

Užsiėmimai vyks 8 mėnesius įvairiose Lietuvos mokyklose. Planuojamas 1 užsiėmimas per mėnesį, 

kurio trukmė 1 valanda. Minimalus dalyvių skaičius grupėje – 20 žmonių. Dirbama nedidelėse 

grupelėse, bendras dalyvių skaičius neribojamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

Spalis 

Mokyklose vyksta pirmasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas. 

 Supažindinsime su Ebru meno technika ir jo galimybėmis. 

 Pristatysime neformalaus ugdymo programą „Ebru menas – tapymas ant vandens“.  

 Šio užsiėmimo metu rodysime trumpametražį filmuką apie Ebru meną, pasakosime jo 

atsiradimo istoriją, supažindinsime su ekologiškomis Ebru meno priemonėmis. 

 

Lapkritis 

Mokyklose vyksta antrasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Spalio 31 d. švenčiamas Helovynas. 

  Vaikai ant vandens piešia pirmuosius piešinius su Helovyno simbolika. 

ARBA 

Mokyklose vyksta antrasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Spalio 15 d. minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena. 

 Papasakojama vaikams, kodėl ši diena taip vadinasi.  

 Vaikai piešia gražiausią vaizdą, kokį jiems teko matyti. 

 

Gruodis 

Mokyklose vyksta trečiasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Šis mėnuo ypatingas, kadangi gruodį – gražiausios metų šventės.  

 Vaikai piešia kalėdinius atvirukus, kuriuos padovanos per šventes savo mylimiausiems 

žmonėms. 

 Grupės dalyviai pasidalina mintimis apie artėjančias šventes, papasakoja apie ką galvojo 

piešdami šventinius atvirukus. 

 

Sausis 

Mokyklose vyksta ketvirtasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 



vandens“ užsiėmimas.  

 Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena.  

 Rodomas trumpametražis filmukas apie sausio 13-osios įvykius 

 Norėdami pagerbti žuvusius žmones, vaikai piešia žvakutes. 

ARBA 

Mokyklose vyksta ketvirtasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Sausio 6 d. švenčiami Trys karaliai. 

 Pasakojama istorija apie Tris karalius. 

 Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių dieną pailgėja per gaidžio žingsnį, taigi diena 

pailgėjo, vaikai piešia ateinančio pavasario simbolius. 

 

Sausio 13  d. Vilniaus televizijos bokšte vyks vaikų piešinių paroda. Kviesime visus projekte 

dalyvavusiu vaikus ir jų tėvelius pasidžiaugti gražiausiais darbais. 

 

Sausio mėnesį, visose projekte dalyvaujančiose mokyklose vyks vaikų piešinių paroda. Kviesime 

apsilankyti ne tik mokyklos bendruomenę bei tėvelius, bet taip pat to miesto, kuriame yra projekte 

dalyvaujanti mokykla, merą, bei kitus garbingus svečius. 

 

 

Vasaris 

Mokyklose vyksta ketvirtasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Vasaris – meilės mėnuo, kadangi vasario 14-ąją švenčiama šv. Valentino diena.  

 Vaikai piešia kaip įsivaizduoja meilę.  

 

Kovas 

Mokyklose vyksta penktasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant 

vandens“ užsiėmimas.  

 Pradedame ruoštis Velykoms, kurios šiais metais balandžio 5 dieną.  

 Supažindiname vaikus su Velykų simbolika. 

 Gražiname kiaušinius. 

 



Balandis 

Mokyklose vyksta šeštasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant vandens“ užsiėmimas.  

 Balandžio 1 dieną švenčiama Pasaulinė paukščių dieną.  

 Balandžio mėnesį vaikai piešia grįžtančius paukščius. 

ARBA 

Mokyklose vyksta šeštasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant vandens“ užsiėmimas.  

 Pirmąjį gegužės sekmadienį - Motinos diena. 

 Vaikai savo piešiniais dekoruos skareles, kurias įteiks gegužės pirmąjį sekmadienį savo 

mamytėms. 

Gegužė 

Mokyklose vyksta septintasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant vandens“ 

užsiėmimas.  

 Gegužės 9 dieną minima Europos diena.  

 Kiekvienas vaikas papasakoja kokią Europos šalį norėtų aplankyti.  

 Vaikai kuria savo svajonių šalies vėliavas. 

 Vyksta vėliavų aptarimas, vaikai pasakoja kodėl pasirinko tokias spalvas, ką jos 

simbolizuoja. 

 

Birželis 

Mokyklose vyksta aštuntasis neformalaus ugdymo „Ebru menas – tapymas ant vandens“ 

užsiėmimas.  

 Tai paskutinis užsiėmimas, vaikams prasidės vasaros atostogos. Piešinių tema – mano 

svajonių vasarą.  

 Aptariame visus aštuonis užsiėmumus: kas patiko, kas nepatiko, ko tikėjosi ir ką gavo, ką 

kitą kartą būtų galima daryti kitaip, geriau. 

 

Birželio 1-ąją įvyks respublikinis renginys vaikams „SPALVOTA VILTIS“, skirtas Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai paminėti. Pakviečiame vaikus iš vaikų globos namų, piešiame vieną didelį 



paveiklą, kurį padovanojame vaikų namams, kad kiekvieną dieną žiūrėdami į kabantį paveiklą 

matytų, kad gyvenimas nėra tik juodas arba baltas, gyvenimas pilnas spalvų – tokių, kokios matosi 

jų piešinyje. 

 

 


