
EBRU (tapyba ant vandens)  

 

Tapyba ant vandens kilusi iš senovės Kinijos, kur bu-

vo laikoma slaptu žynių mokslu, šiuo metu žinoma, 

kaip EBRU ir saugoma UNESCO kultūros paveldo at-

keliauja stebinti ir džiuginti!   

Nuolat kintantis procesas, viena kitą stumiančios 

spalvos ir magiškas rezultato patekimas ant 

popieriaus, medžiagos, medžio ar molio nepalieka 

abejingų, o natūralūs dažai yra draugiški gamtai bei 

nesukelia alergijos. 

Užsiėmimo metu bus supažindinama su tapybos ant 

vandens istorija, išskirtinėmis unikaliomis 

priemonėmis, išmokoma jomis naudotis ir kiekvienas 

dalyvis susikurs savo unikalų darbą. 

Edukacijos trukmė – apie 1,5 val. (pagal poreikius, 

galime pritaikyti edukacijos trukmę ir užsiėmimus). 

Kaina vienam dalyviui – 6 Eur, jei po pristatymo piešiami piešiniai A4 formato 

inde ir nuimami ant popieriaus. 

Kaina vienam dalyviui – 9 Eur, jei po pristatymo piešiami piešiniai A3 formato 

inde ir nuimami ant popieriaus. 

Taip pat galima piešti ant įvairaus dydžio indų: 55x55cm, 77x77cm, 

50x145cm. 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 



Laimės amuleto dirbtuvės su  

EBRU (tapyba ant vandens)   

 

Šių dirbtuvių metu, piešiant lazdelėmis sukursite savo 

raštus, kuriuos perkelsite ant medinuko—Jūsų laimės 

amuleto! Bus galimybė susikurti du medinukus, vieną 

sau kitą dovanų. 

Vienu metu naudosime 5 vnt. A4 formato indus. Prie 

vieno indo pieš du dalyviai, vadinasi vienu metu pieš 

10 vaikų. Procesas greitas, įdomus ir dinamiškas. 

Edukacijos trukmė apie 1 val.  

Kaina 8 Eur/dalyviui, plius atvykimo mokestis.  

Pagal poreikį, galime pritaikyti ir 

kitokį šių dirbuvių formatą! 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 



Edukacijos metu, priklausomai ant kurio šilkinio 

rėmelio norėsite perkelti piešinį: drugelio, kvadrato, 

žvaigždutės, apskritimo, eglutės, piešimas vyks A4 

arba A3 formato induose. 

Edukacijos trukmė – apie 1,5 val.  

Kaina, perkeliant piešinį ant drugelio—14 Eur/vnt. 

Kaina, perkeliant piešinį ant 20x20 cm kvadratinio 

rėmelio – 11 Eur/vnt.,  ant 25x25 cm—13 Eur/vnt. 

Kaina, perkeliant piešinį ant žvaigždutės—11 Eur/vnt. 

Kaina, perkeliant piešinį ant 25 cm skersmens 

apskritimo—13 Eur/vnt., 20 cm skersmens—10 Eur/

vnt 

Kaina dalyviui, perkeliant piešinį ant eglutės—11 Eur/

vnt. 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 

EBRU (tapybos ant vandens) perkėlimas ant šilko 

Taikome atvykimo mokestį. 



EBRU (tapybos ant 

vandens) karnavalinių 

kaukių dirbtuvės 

 

Kaina—9 Eur/vnt. 

Edukacijos trukmė – apie 

1,5 val.  

Taikome atvykimo mo-

kestį. 

Edukacija tinkama tiek 

vaikams, tiek suaugu-

siems.  

 

Kaklaraiščio dažymas 

EBRU (tapybos ant 

vandens) technika 

Edukacija puikiai tinka 

mergvakario ar kitai Jūsų 

šventės progai. Piešimas 

vyksta pailgame 130x40cm  

inde. Dalyviai piešia visi 

kartu ir piešinį perkelia ant 

šilkinio kaklaraiščio. 

Kaina 145 Eur plius atvy-

kimo mokestis.  

 

 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 



Kaina vienam dalyviui – 7 Eur, jei po pristatymo 

piešiami piešiniai A4 formato inde ir nuimami ant 

popieriaus. 

Kaina vienam dalyviui – 9 Eur, jei po pristatymo 

piešiami piešiniai A3 formato inde ir nuimami ant 

popieriaus. 

Taip pat galima įvairaus dydžio (turime nestandartinių 

indų iki 1m X 1,5 m dydžio) darbus nuimti ant 

natūralių medžiagų: šilko, medvilnės, molio, medžio, 

drobės.  

Šilkinės skarelės dažymas EBRU (tapybos ant 

vandens) technika 

 

Edukacijos metu piešiame ant A3 indų, o sukurtas 

piešinys perkeliamas ant 28x28 cm šilkinės skarelės. 

Edukacija tinkama mergvakario, gimtadienio ar kitos 

šventės progai. Puikiai tiks ir patiks tiek suaugusiems, 

tiek vaikams.  

Skarelė tinkama nešioti ant riešo, rišti į plaukus, 

papuošti švarkelio kišenėlę ar būti dar kitaip  

kūrybiškai panaudojama. 

Kaina 11 Eur/vnt. 

 

 

 

Taikome atvykimo mokestį. 

 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje 



Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Atviručių gamyba  

Užsiėmimo metu naudosime karpinius, ebru ir spalvotą 

popierių.  

Mūsų karpiniai paruošti naudojant specialų plokštelių 

aparatą. Edukacijos metu pasigaminsite iki trijų 

vienetinių atviručių.  

Amžius— nuo 5 metų. 

Trukmė—apie 1-1,5val. 

Kaina—6 Eur dalyviui.  

Taikome atvykimo mokestį. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Turkiško žemėlapio lankstymo dirbtuvės  

Tai elegantiškas popieriaus lankstymo būdas, kuris tradiciškai Turkijoje buvo 

naudojamas lankstyti žemėlapiams. Unikali ir skulptūriška 

knygelės forma, pagaminta iš vieno popieriaus lapo su 

pasirinktu viršeliu. Kai atidarote knygelę, popieriaus lapas 

atsiskleidžia netikėtai ir galime matyti visą lapą. Vieną 

popieriaus lapą galimą paversti 

iššokančiu sveikinimo atviruku, ar

-ba sujungus daugelį galime 

susikurti menininko knygelę. 

Fantazija priklauso nuo kūrėjo. 

Amžius— nuo 9 metų. 

Trukmė—apie 1 val. 

Kaina—7 Eur 

Taikome atvykimo mokestį. 

 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 



 

Knygrišyba – knygelės kūrimas, naudojant ebru 

popierių 

Užsiėmimo metu susipažinsite su 

pagrindinėmis knygrišybos priemo-

nėmis, išsirinksite ebru popierių ir 

pasigaminsite savo rankų darbo 

knygutę! 

Trukmė—iki 2,5val. 

Amžius— nuo 9-10 metų. 

Kaina—10 Eur 

Taikome atvykimo mokestį. 

 

 

 

Piešimas ant medvilninio maišelio 

Juk susikurti savo iškirtinį, daugkartinį maišelį pirkiniams labai smagu! 

Edukacijos metu naudosime tekstilinius dažus, trafaretus, o pabaigoje – 

maišiukus puošime blizgiomis detalėmis. 

Taikome atvykimo mokestį. 

Trukmė—iki 2,5val. 

Amžius— nuo 7 metų. 

Kaina—12 Eur 

Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 



Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Spalvoto smėlio mandalų/paveiksėlių kū-

rimas 

 

Mandalų iš spalvoto smėlio kūrimas buvo 

patikėtas vienuoliams, dvasininkams. Tačiau 

šioje smėlio mandalų edukacijoje, kitaip nei 

originalių smėlio mandalų kūrimo metu, 

sukurtas procesas išlieka ilgam ir kurti gali 

kiekvienas – ant specialaus lipnaus popieriaus 

sukuriamas kūrinys, kuris gali būti tiek mandala, 

tiek smagus paveikslėlis. Šis užsiėmimas puikiai 

tinka ir patiems mažiausiems. Piešinuko dydis 

18x18 cm. Kaina vienam dalyviui—6 Eur. 

Taikome atvykimo mokestį. 

Šiaudų pynimas/ 

            rišimas   

 

Šiaudas – ne tik stiebas, auginantis ir keliantis į saulę 

duoną, bet ir puiki kūrybinė medžiaga.  

Užsiėmimo metu dalyviai bus supažindinami su šiaudų 

pynimo amatu, sužinos, kaip pasiruošti šiaudus darbui ir 

susikurs pasirinktus šiaudinius darbelius. 

 

 

Taikome atvykimo mokestį. 

Trukmė – nuo 1 val.,   

Amžius - nuo 10 metų.  

Kaina vienam dalyviui – 10 Eur. 

 



Kontaktai: 

www.vyta.lt 

info@vyta.lt 

+370 630 90763  

Dirbame visoje Lietuvoje! 

Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA 

Edukacinės programos 

Muiliuko gamybos dirbtuvės 

 

Jų metu galėsite išsirinkti muiliuko spalvą ir kvapą. O 

kad muiliukas būtų dar labiau išskirtinis, puošime jį 

turimais džiovintais žiedais, karoliukais, perliukais ir 

kitais papuošimais.  

Edukacijos trukmė – apie 1 val. 

Kaina vienam dalyviui – 6 Eur 

 

Želė žvakučių dirbtuvės 

 

Šios dirbtuvės nukels Jus į magišką, stebuklingą pa-

saulį. Žvakutės viduje kur-

sime jūros dugną - sluok-

sniais pilsime spalvotą smėlį, 

puošime. Ilgais žiemos 

vakarais ši žvakutė primins 

Jums vasarą. 

 

Edukacijos trukmė – apie 1 

val. 

Kaina vienam dalyviui – 6 Eur 

Taikome atvykimo mokes-

tį. 


