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Mes esame Kauno „Arkos“ bendruomenė, siekianti atskleisti asmenų su intelekto negalia (vadiname juos bičiuliais) ypatingą 
vertę, idant jie galėtų oriai dirbti, mokytis, bendrauti ir ilsėtis.

Bičiuliai kasdien gamina keramikos gaminius ir panoro savo žiniomis bei patirtimi pasidalinti su kitais. Todėl kviečia jus į 
edukacinius keramikos užsiėmimus pasigaminti savo puodelį ir patirti ypatingos bendrystės džiaugsmą.

NAUJIENA!
BIČIULIŲ DIRBTUVĖSE

EDUKACINIAI KERAMIKOS UŽSIĖMIMAI

Edukacijos metu išsirinksite puodelio formą, su bičiulio ir asistento 
pagalba, pasitelkę savo fantaziją jį dekoruosite ir glazūruosite. 
Pamatysite visą kelią kaip "gimsta" keramikos gaminys, susipažinsi-
te su bendruomenės veikla ir smagiai pabendrausime. Jūsų 
dekoruotus gaminius pasiliksime išdegti krosnyje, gražiai supakuo-

sime ir lauksime užsukant pasiimti savo išskirtinio kūrinio.

Pirmo apsilankymo metu išsirinksite puodelio formą ir ją užpilsite 
skystu moliu. Kol lauksite, kad galėtumėte išimti puodelį iš formos 
- susipažinsite su bendruomenės veikla ir smagiai pabendrausime. 
Iki kito Jūsų apsilankymo puodelius išdžiovinsime ir išdegsime 
krosnyje. Antro apsilankymo metu pasitelkę savo fantaziją jį 
dekoruosite ir glazūruosite. Taip pamatysite visą kelią kaip 
"gimsta" keramikos gaminys.  Jūsų dekoruotus gaminius pasiliksi-
me antrą kartą išdegti krosnyje, gražiai supakuosime ir lauksime 

užsukant pasiimti savo išskirtinio kūrinio.
Visos edukacijos metu jus lydės bičiulis ir asistentas.

Edukacijos metu išsirinksite puodelio formą ir su bičiulio bei asistento 
pagalba, pasitelkę savo fantaziją jį dekoruosite ir glazūruosite. 
Pamatysite visą kelią kaip "gimsta" keramikos gaminys, susipažinsite 
su bendruomenės veikla ir smagiai pabendrausime. Poilsio metu 
bičiuliai Jums padės sustiprinti komandą - išbandysim žaidimus, 

pasidalinsim įvairiomis patirtimis. 
Jūsų dekoruotus gaminius pasiliksime išdegti krosnyje, gražiai 

supakuosime ir lauksime užsukant pasiimti savo išskirtinio kūrinio. 

PLANAS 
„MĖGĖJAS“

Kaina 20 eur./asm. 
1 apsilankymas - 2 val. 

* Tapyba ant puodelio
* Puodelio glazūravimas

PLANAS 
„KŪRĖJAS“

Kaina 35 eur./asm.
2 apsilankymai - po 2 val.

* Puodelio išliejimas formoje
* Susipažinimas su bendruomene

* Puodelio glazūravimas

PLANAS 
„HEROJUS“

Kaina 400 eur 
(grupei iki 10 asm.)

1 apsilankymas - apie 3 val.

* Tapyba ant puodelio
* Puodelio glazūravimas
* Komandiniai žaidimai

* Bendros vaišės (iš anksto 
susitarus už papildomą 

mokestį)


