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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ (TAIKOS PROSPEKTAS, 95) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „AŠ IR PASAULIS“ 2017 METŲ  

PROGRAMA 

  

Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

Vasaros atostogų metu užimti vaikus, tenkinti jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius. Kūrybiniais, meniniais, pramoginiais, 

sportiniais metodais bei formomis įtvirtinti mokslo metų eigoje per gamtos pažinimo pamokas įgytas žinias. Į turiningą laisvalaikį orientuota ir sveiką 

gyvenseną propaguojanti penkių dienų stovykla 7-16 m. vaikams. Stovyklos metu vyks komandiniai žaidimai, bendravimo įgūdžių sesijos, netradicinių 

menų dirbtuvės ir daug smagaus klegesio bei naujų draugų. Daugybė įspūdžių tik per 10 dienų!  

Stovyklos tikslas: 

Ugdyti aktyvaus ir turiningo laisvalaikio leidimo principus, sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti prevencines priemones prieš smurtą ir patyčias,  

lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus. 

Stovyklos uždaviniai:  

 užtikrinti saugų ir kūrybingą vasaros poilsį; 

 suformuoti aktyvaus ir turiningo laisvalaikio principus; 

 suteikti informacijos apie sveiką gyvenseną; 

 sudaryti sąlygas plėsti ir palaikyti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su naujais draugais, bendraamžiais; 

 skatinti stovyklautojų emocinę, socialinę ir fizinę saviugdą. 

Laikas:   
I pamaina nuo 2017-06-05 iki 2017-06-09; II pamaina nuo 2017-06-12 iki 2017-06-16.  

nuo 10.00 iki 14.00 valandos (pirmadienis-penktadienis). 

Dalyviai:  

Stovyklos programa skirta vaikams nuo 7 iki 16 metų  

Finansavimas: 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla nemokama. 

Išvykos, edukaciniai užsiėmimai, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš tėvų lėšų. 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO  DIENOS STOVYKLOS  „AŠ IR PASAULIS“ 2017 METŲ   

VEIKLOS PLANAS  

                                                                                                        2017-06-05 - 2017-06-16 

 

DATA/ TEMA 

 

RENGINIŲ PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

I PAMAINA  NUO 2017-06-05 IKI 2017-06-09  

2017-06-05 

„Vasaros 

stovyklos meniu!“ 

Stovyklos atidarymas. Savęs pristatymas ir 

susipažinimas. Instruktažas. Stovyklos meniu 

pristatymas. Stovyklos vėliavos kūrimas. Iškilminga 

stovyklautojo priesaika  

Savęs suvokimas 

socialinėje aplinkoje  

KVLC klubas 

„Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-06 

„Mažieji 

Klaipėdos 

stebuklai“ 

Ekskursija po Klaipėdos senamiestį, kuri sudomins 

mažuosius. Ekskursijos metu aplankysime 

„mažuosius Klaipėdos gyventojus“ ir sužinosime jų 

atsiradimo istoriją. Mokiniai supažins su jau daugelį 

metų Klaipėdos senamiesčio traukos objektu 

tapusia skulptūra – „Katinas su džentelmeno 

veidu“, atrasime „paslaptingąjį peliuką“ bei 

sužinosime, kokias galias jis turi. Sužinosime, ką 

užsiropštęs ant sienos veikia Slibinas, ant kurio 

namo stogo yra įsikūręs kaminkrėtys ir dar daug 

įdomių dalykų 

Supažindinti moksleivius 

su senamiesčio skulptūra, 

jos reikšme, kultūriniu 

palikimu 

Klaipėdos senamiestis KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-07 

„Medžiai“ 

Išvyka į Klaipėdos Universiteto Botanikos sodą. 

Augalų įvairovės ir judesių tyrimas, eksperimentas. 

Mokomės pažinti turistinius ženklus ir pėdsakus 

gamtoje 

Supažindinti su augalų 

įvairove,  trapia Klaipėdos 

krašto gamta, saugomų 

teritorijų ypatumais. 

mokomės stebėti  ir 

grožėtis gamta 

KU Botanikos sodas KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 
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2017-06-08 

„Baterijos 

Memel-Nord 

istorija“ 

 

Ekskursijos metu aplankysime išlikusią įslaptintą 

pakrantės artilerijos bateriją „MEMEL-NORD“ 

(„dzotus“), išgirsime jos atsiradimo istoriją, 

sužinosime apie vokiečių pakrantės gynybos 

įtvirtinimus Klaipėdos krašte ir dar daug įdomių 

dalykų 

Ugdyti savo krašto 

pažinimo poreikį. Skatinti 

domėtis Klaipėdos krašto 

istorija 

Giruliai, Pajūrio 

regioninis parkas 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris  

2017-06-09 

„Perlo istorija“ 

I pamainos uždarymas. Edukaciniame 

užsiėmime sužinosime, kas yra perlas, kaip jie 

atsiranda, kaip atrodo perlo namai ir per kiek metų 

užauga žirnio didumo perlas! Ar tikrai perlai 

atsiranda iš Adomo ir Ievos ašarų? Susitikime! 

Drauge statysime perlo namus, atliksime sudėtingą 

bandymą, kurio metu pasigaminsime šokoladinius 

perlus. Tik šio užsiėmimo metu galėsite pamatyti ir 

paliesti patį brangiausią perlą pasaulyje! I pamainos 

uždarymas 

Ugdyti domėjimąsi 

unikaliomis gamtos 

dovanomis, puoselėti, 

saugoti jas 

Kuršių Nerijos 

nacionalinis parkas 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

II PAMAINA NUO 2017-06-12 IKI 2017-06-16 

2017-06-12 

„Kareiviška 

diena“ 

II pamainos atidarymas  

Svečiuojamės Karinių jūrų pajėgų būstinėje. 

Žaidimai, estafetės su kareiviškais batais. 

Draugiškas košės valgymas  

Diena skirta socialiniams 

ir asmeniniams 

bendravimo įgūdžiams 

ugdyti neįprastoje erdvėje 

KVLC klubas 

„Draugystė“- 

Karinės jūrų pajėgos 

Metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-13 

„Diena tarp jūros 

ir smėlio“ 

Žygis pėsčiomis Melnragė – Giruliai, grįžimas į 

Klaipėdą traukiniu. Žygio metu susiskirstysim į 

komandas, kurios žais žaidimus, išklausys 

instruktažą, išsirinks kapitoną ir dalyvaus 

tarpusavio varžybose 

Žaidimais gamtoje ugdyti 

kūrybinius procesus, 

mąstymą, vaizduotę 

Melnragė - Giruliai - 

Klaipėda 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-14 

„Skaičiuokim 

meškutes“ 

 

Edukacinė ekskursija į Telšius. Telšiai – meškos 

simbolių miestas! Edukacinė programa 

„Suskaičiuokim meškutes”. „Šliumpu pumpu aš 

meškutis, niekur niekur neskubu, viens du trys 

STOP...“ Vyksime į Žemaitijos turizmo 

Lavinti atsakomybės 

įgūdžius, pareigos jausmą, 

formuoti gebėjimą greitai 

ir atsakingai mąstyti, 

priimti tikslius sprendimus 

Klaipėda - Telšiai - 

Klaipėda 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 
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informacijos centrą ir paskaičiuosime, kiek 

meškučių ir jų simbolių yra Telšių mieste! 

Parengsime planą, kur jų ieškoti? Gal Masčio ežero 

pakrantėje, gal senamiestyje ar miesto aikštėse? 

Tikrai rasime Žemaitijos sostinėje jų daugiausiai! 

Gal kuri nors meškutė bus paruošus saldžią 

staigmenėlę, juk taip jos mėgsta medų! 

 

 

 

 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-15 

„Aukščiau 

žemės“ 

Pramogaudami nuotykių parke „Lūšies kelias“, 

gausime gerą adrenalino dozę ir nepamirštamų 

įspūdžių. Čia ras vietą visi. Amžiaus limito beveik 

nėra, nes ir šešerių metų vaikai jau gali pramogauti! 

Supažindinti su 

pramogomis gamtoje 

HBH, Žibininkai KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2017-06-16 

„Žmogus ir jūra“ 

 

Stovyklos uždarymas. Edukacinis užsiėmimas 

Klaipėdos aukštojoje jūreivystės mokykloje. 

Sužinosime daug naujo apie jūreivio profesiją, 

mokysimės vairuoti laivą, lankysimės mokomajame 

baseine. Gal kas nors iš jūsų yra būsimasis laivo 

kapitonas? Pamatysime.. 

Supažindinti su jūreivio-

laivavedžio profesija  

Klaipėdos jūreivystės 

muziejus 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

 

 ____________________ 

 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS,  STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  

 


