
Žinių ir gebėjimų įgalinimas per meną

Kūrybos vadovas kaip gimsta kūriniai turintys socialinę vertę





PROJEKTO PRISTATYMAS

„Associació Alba“, „Handverkstæðið Ásgarður“ ir „Jaunuolių dienos centras“ – tai strateginiai partneriai, 
teikiantys paslaugas suaugusiems sutrikusio intelekto asmenims. Bendradarbiaujant siekiama dalintis gerąja 
patirtimi, žiniomis ir praktika siekiant sukurti ir įgyvendinti meninės terapijos užsiėmimus organizacijų paslaugų 
gavėjams.

Projekto tikslas yra mokyti intelekto sutrikimą turinčius asmenis išreikšti save per kūrybą, skatinti jų profesinį 
tobulėjimą, lavinti smulkiąją motoriką, ugdyti verslumą.

Žinių ir gebėjimų įgalinimas per meną.



BENDRADARBIAUJANČIOS ORGANIZACIJOS

Handverkstæði Ásgarður
 



PROJEKTO PRIORITETAI, TIKSLAI 
IR REZULTATAI

PRIORITETAI

TIKSLAI



PROJEKTO VEIKLA

I MOKYMOSI VEIKLA - Associació Alba vizitas į Handverkstæði Ásgarður (2019, birželis)



II MOKYMOSI VEIKLA - Handverkstæði Ásgarður vizitas į Jaunuolių dienos centrą (2019, spalis)

PROJEKTO VEIKLA



III MOKYMOSI VEIKLA - Jaunuolių dienos centro vizitas į Associació Alba (2019, gruodis)

PROJEKTO VEIKLA



 





Pagrindinei traktoriaus formai naudojama 
pušies mediena. Dydis - 45x95x200 mm. 
Naudamiesi šablonu, nupieškite formą ir 
vietas skylėms.

Formą išpjaukite juostiniu pjūklu.  Išgręžkite 9,5 mm skersmens skyles. 

Formuodami priekinę traktoriaus dalį, 
naudokite juostinį pjūklą.

Naudodamiesi šiuo šablonu, išpjaukite 
traktoriaus galinę dalį ir pažymėkite tikslią 
vietą priekabos  kabliui.

TRAKTORIUS



Galinėje traktoriaus dalyje išgręžkite 6 mm 
skersmens skylę kabliui - 15 mm ilgio mediniui 
kaiščiui.

Traktoriaus priekinė dalyje išgręžkite 6 mm 
skersmens skylę kaminui - 40 mm ilgio 
mediniui kaiščiui.

Kablį ir kaminą priklijuokitei medienos klijais.

Visus paviršius ir kraštus nušlifuokite smulkiu 
švitriniu popieriumi. Šlifuokite tol, kol paviršius 
taps švelnus.

Nusipieškite šoninės traktoriaus dalies 
šabloną. Dysis - 70x80x18 mm (įskaitant 
langus). Naudojama pušies mediena.

Naudojantis šablonu ant medienos 
nupieškite 2 vienodas detales.

TRAKTORIUS



Detales išpjaukite juostiniu pjūklu. Grąžtu išgręžkite 25 mm skersmens skylę. Visus paviršius ir kraštus šlifuokite švitriniu 
popieriumi, kol detalės taps lygios.

Išpjaukite stogą. Matmenys 70x90x18 mm. 
Naudokite pušies medieną. Stogą formuokite 
naudodami juostinį pjūklą.

Visus paviršius ir kraštus šlifuokite švitriniu 
popieriumi, kol detalės taps lygios.

Ratams naudokite kietmedį. Detalių  
skersmuo 63 mm, storis - 18 mm.

TRAKTORIUS



Detalių centre išgręžkite 8 mm skersmens 
skyles.  

Ratus išpjaukite juostiniu pjūklu. Visus paviršius ir kraštus šlifuokite švitriniu 
popieriumi, kol detalės taps lygios.

Turimas ašis (15 mm ilgio medinius kaiščius) 
įklijuokite į ratus. Reikės 3 porų ratų (viso 6 
ratai). Viena pora ratų bus naudojama  
priekabai.

Kol visos detalės dar nėra sujungtos ar 
suklijuotos, nudažykite norimas detales 
pasirinktomis spalvomis.

Priklijuokite šonines traktoriaus detales iš 
abiejų pagrindinės formos pusių. Detales 
tvirtai suspauskite spaustukais.

TRAKTORIUS



Jei klijavimo metu detalių kraštai šiek tiek 
pasislinko, galite juos nupjauti juostiniu 
pjūklu arba viską nušlifuoti švitriniu 
popieriumi.

Ant viršaus klijuokite stogą. Detales tvirtai 
suspauskite spaustukais.

Įkiškite ašis į skylutes ir priklijuokite laisvus 
ratus kitoje pusėje. Palikite minimalų tarpą 
tarp pagrindinės formos ir ratų, kad būtų 
užtikrintas laisvas ratų pasisukimas. 

TRAKTORIUS



Priekabai naudojama pušies mediena. Dydis 
-  60x30x180 mm.

Detalę išpjaukite.  Išgręžkite skyles.

PRIEKABA

Naudojantis šablonu, ant detalės nupieškite 
priekabos priekio formą ir skylės padėtį.

Išpjaukite priekabos priekį. Išgręžkite skyles. 



Pagaminkite 2 detales  pagal nurodytą 
šabloną. Naudokite pušies medieną. Detalės 
dydis -  10x70x155 mm. 

Naudodamiesi šablonu ant medienos 
nupieškite dvi vienodas detales.

Detales  išpjaukite.

Išgręžkite skyles. Reikės 6 mm storio ir 80 
mm ilgio medinio kaiščio. 

Dalis suklijuokite medienos klijais ir tvirtai 
suspauskite spaustukais.. 

Jei reikia, švitriniu popieriumi nušlifuokite 
kraštus ir paviršius. Ratus pritvirtinkite taip pat, 
kaip tvirtinote traktoriui.

PRIEKABA



Žirgas gaminamas naudojant šį šabloną. Figūrą nupieškite ant medienos..  Išpjaukite figūrą.

ŽIRGAS

Ant arklio nupieškite žirgo formą, kad ji 
atrodytų tikroviškesnė. Žirgo galva ir galinė 
dalis turi būti plonesnės už vidurinę dalį. 

Naudodami juostinį pjūklą išpjaukite 
nupieštą formą. 

Gautą formą šlifuokite švitriniu popieriumi, kol 
ji taps lygi.







Atpjaukite baltojo arba rudojo molio gabalėlį 
(apie 200 g.). 

Molį iškočiokite iki maždaug 0,5 cm storio. 
Naudokite kočėlą.

Naudojant pasirinktą šabloną, nupieškite 18x12 
cm dydžio formą ir išpjaukite ją peiliu, skirtu 
moliui. 

Mediniu pagaliuku viršutinėje vidurinėje formos 
dalyje padarykite dvi mažas skylutes. Jos turėtų 
būti  5 cm atstumu viena nuo kitos. 

Gautą formą džiovinkite 7 dienas sausoje 
vietoje, tada įdėkite į molio kepimo pečių.

Gaminį kepkite 5 valandas 920ºC 
temperatūroje. Po to išjunkite pečių ir jo 
neatidarykite 20 valandų.

DEKORATYVINĖ PLYTELĖ



Ant gaminio pieškite tam skirtomis kreidelėmis. Gautą kūrinį įdėkite į molio kepimo pečių. Kūrinį kepkite 2 valandas 980ºC 
temperatūroje. Po to išjunkite pečių ir jo 
neatidarykite 20 valandų.

KITAS VARIANTAS: kai kurias dekoro dalis 
galite nudažyti naudodami keramikai skirtais 
dažais.

Nukirpkite 40 cm ilgio juostelę ir perkiškite per 
plytelėje esančias skyles. Juostelės galus 
suriškite. 

DEKORATYVINĖ PLYTELĖ



Atpjaukite baltojo arba rudojo molio gabalėlį 
(apie 200 g.). 

Rankomis suformuokite mažesnius gabalėlius 
ir kočiodami ant stalo padarykite maždaug 30 
cm ilgio virveles. Virvelių storis -  0,5-1 cm. 

Paimkite virvelę ir ant jos šono teptuku 
tepkite šlapią molį.

Sukite virvelę aplinkui centrą - taip 
suformuosite pieštukinės dugną. Suformuokite 
norimą detalės dydį.

Sekančią virvelę sukite aukštyn ant 
suformuoto pieštukinės dugno. Įsitikinkite, kad 
nėra tarpų. Lengvai spustelėkite virvelę, kad ji 
tvirtai sukibtų. 

Kai virvelė baigiasi, sekančią priklijuokite tepdami 
šlapiu moliu. Pieštukinės sienas darykite norimo 
aukščio.

PIEŠTUKINĖ



Kai pieštukinė bus paruošta, džiovinkite ją 10 
dienų sausoje vietoje ir tada įdėkite į molio 
kepimo pečių. Gaminį kepkite 5 valandas 
920ºC temperatūroje. Po to išjunkite pečių ir 
jo neatidarykite 20 valandų.

Išėmus gaminį iš orkaitės, nudažykite jį 
norimos spalvos glazūra. Dugno dažyti 
nereikia.

Nudažius pieštukinę po 2-3 valandų ją įdėkite 
į molio kepimo pečių. 

Gaminį kepkite 3 valandas 980ºC 
temperatūroje. Po to išjunkite pečių ir jo 
neatidarykite 20 valandų.

Pieštukinė pagaminta!

PIEŠTUKINĖ







Naudokite baltą A5 formato kartoną. Ant jo 
nupieškite norimą piešinį. 

Šis baltas A5 kartonas bus užrašų knygelės 
viršelis.  

Viršelį dekoruokite.

Viršelio dizainui galite naudoti juodus 
markerius, spalvotus  pieštukus ir žymeklius 
arba spalvotą popierių. 

Užrašų knygelės puslapiams naudokite A5 
formato lapus, arba popieriaus pjaustytuvu 
perpjaukite A4 formato lapus per pusę.

Viršeliui naudokite 0,3 mm storio A5 formato 
permatomą plastiką. Knygelės nugarėlei 
naudokite 0,8 mm storio juodą A5 formato 
kartoną.

 UŽRAŠŲ KNYGELĖ



Knygelės priekį, puslapius ir nugarėlę sudėkite 
lygiai ir išpjaukite skyles naudodami popieriaus 
įrišimo aparatą.

Įsukite 0,14 mm skersmens spiralę į išpjautas 
skylutes. 

Atspausdinkite knygelės autoriaus vardą ant 
lipnaus popieriaus ir jį iškirpkite. 

Lipduką priklijuokite paskutiniame užrašų 
knygelės  puslapyje.

Užrašų knygelė pagaminta!

 UŽRAŠŲ KNYGELĖ



Reikės 100% 15  x 25 cm dydžio medvilninio 
balto audinio.

Reikės juodo žymeklio  ir spalvotų dažų skirtų 
audiniams.

Žymekliu nupieškite formas, figūras ar pan.

Piešinio išmatavimai turi būti ne didesni nei 
8x12 cm.

Piešinius nudažykite audinių dažais. 

PENALAS



Kai dažai išdžius, piešinį išlyginkite lygintuvu.  
Kad piešinys nepakistų, lyginkite naudodami 
kepimo popierių.

Ant vienos dvipusio lipnaus popieriaus 
pusės užklijuokite iškirptą piešinį.

Kitą dvipusio lipnaus popieriaus pusę 
priklijuokite prie penalo.

Siuvimo mašina prisiūkite piešinį prie 
penalo. Naudokite Zig-Zag režimą. 

Prie penalo prisiūkite etiketę su autoriaus 
vardu. 

Penalas pagamintas!

PENALAS



mailto:jgarriga@aalba.cat
http://www.aalba.cat

