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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ (VIRŠUTINĖ GATVĖ 5) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO  DIENOS STOVYKLOS  „VASAROS LINKSMYBIŲ MENIU“ 2017 METŲ   

PROGRAMA 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Artėjant vasaros atostogoms daugelis pradeda nerimauti, kur atostogaus vaikai. Puiku, jei yra galimybė atostogauti kartu su tėvais ar pas senelius 

kaime. Gerai, jei vaikai jau tokio amžiaus, kai nebereikia „auklės” kompiuterio ar televizoriaus. Tačiau greičiausiai kiekvienas norėtume, kad vaiko 

atostogos būtų ne tik saugios, linksmos, bet ir turiningos: kad jis susirastų naujų draugų, įgytų naujų patirčių bei žinių. Visa tai galima rasti stovykloje. 

Organizuojant laisvalaikį vaikams ir jaunimui vasaros atostogų metu galima įgyvendinti daug reikalingų ir į formalius rėmus netelpančių ugdymo 

uždavinių. Vaikų užimtumas padeda  apsaugoti nuo nepageidaujamos įtakos gatvėje, suteikti jiems papildomų žinių ir įgūdžių. Darbas su vaikais ir jaunimu 

vasaros dienos stovyklose leidžia geriau pažinti vaiką, ugdyti jo kūrybiškumo įgūdžius, organizuojant vasaros užimtumą gamtoje arba netradiciniai  erdvėje. 

Stovyklos tikslas: 
Organizuoti vaikų kūrybinių bei socialinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią 

nusikalstamam elgesiui. 

Stovyklos uždaviniai: 

 tobulinti vaikų saviraišką, komunikacinius įgūdžius; 

 stiprinti vaikų fizinį aktyvumą; 

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

 plėtoti laisvalaikio užimtumo įvairovę, plėsti gamtinį, kūrybinį bei socialinės aplinkos akiratį. 

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, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš tėvų lėšų. 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO  DIENOS STOVYKLOS  „VASAROS LINKSMYBIŲ MENIU“ 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 

„Vasara su 

naujais 

draugais“ 

Vasaros stovyklos atidarymo šventė  

Kūrybinės dirbtuvės:  

edukacinis užsiėmimas „Mandalų gamyba 

iš spalvoto smėlio“  

Supažindinti su  vasaros  

stovyklos programa. 

Lavinti kūrybiškumą, fantaziją,  

individualumą, iniciatyvumą, 

vaizduotę, bendravimo 

įgūdžius 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, poilsio 

parkas 

 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-06 

„Popieriaus 

istorija“ 

Meninė-edukacinė programa 

 

Susipažinti su popieriaus 

istorija, jo įvairia gamyba ir 

kokybe 

Didžiojo vandens 

gatvė 6  

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai  

2017-06-07 

„Įženk į 

paveikslą“ 

Edukacinė programa. Dailė interaktyviai Skatinti vaikų domėjimąsi 

dailės kūriniais 

Klaipėdos Prano 

Domšaičio  galerija, 

Liepų gatvė 33 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

 2017-06-08 

Išmanioji 

edukacija  

Edukacinis užsiėmimas „Zodiako 

žvaigždynai“ 

Padėti vaikams pajusti koks 

brangus yra laikas ir kaip reikia 

jį tikslingai naudoti.  

Praktinių užsiėmimų metu 

išmokti pačiam pagaminti 

laikrodį 

Klaipėdos 

Laikrodžių muziejus 

Liepų gatvė 12 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-09 

„Pramogų 

diena“ 

I pamainos uždarymas Aktyvus poilsis 

pramogų parke „Kar kar“ 

 

Skatinti vaikų fizinį aktyvumą Klaipėdos pramogų 

parkas „Kar kar“ 

Herkaus Manto 

gatvė 81 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

 

 



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

2017-06-12 

„Aktyvus 

poilsis prie 

jūros“ 

 

II pamainos atidarymas. Susitikimas – 

pokalbis su BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ 

direktoriaus pavaduotoju Aleksandru 

Siakki. „Saugus elgesys prie vandens ir 

vandenyje“.  

Poilsis prie jūros, komandiniai žaidimai, 

estafetės 

Supažindinti vaikus su saugaus 

elgesio prie vandens ir 

vandenyje. Skatinti vaikų fizinį 

aktyvumą 

 

Klaipėdos Melnragės 

II paplūdimys 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-13 

„Aš alpinistas“ 

 

Edukacinis užsiėmimas Skala Dream 

laipiojimo uolomis cente 

 

Skatinti vaikų fizinį aktyvumą Skala Dream. 

Laipiojimo uolomis 

centras, 

Mainų gatvė 6  

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-14 

„Kultūros 

labirintais“ 

 

Išvyka į Klaipėdos dramos  ir Klaipėdos 

valstybinį muzikinį teatrus (edukacinė 

programa „Uvertiūra“) 

Paremta glaudžiu profesionalių 

menininkų ir jaunųjų žiūrovų 

bendradarbiavimu. Skatinti 

domėjimąsi profesionaliuoju 

teatro menu 

Klaipėdos muzikinis 

teatras, 

Danės gatvė 19 

Klaipėdos dramos 

teatras,  Teatro gatvė 

2   

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-15 

„Robotikos 

diena“ 

Kurk savo ateitį pats 

 

  

Atrasti jutiklių įvairovę ir 

gilintis į sudėtingesnių robotų 

programavimo paslaptis 

Išmanioji mokykla 

Klaipėdos filialas 

Liepų gatvė 19, 

J.Karoso gatvė 5  

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-16 

„Laivu per 

bangas“ 

Stovyklos uždarymas.  

Išvyka į Smiltynę. 

Apsilankymas Lietuvos jūrų muziejaus 

Edukacinėje programoje „Dirbsiu laive“ 

 

Supažindinti vaikus su 

paslaptingu vandenų pasauliu  

 

Lietuvos Jūrų 

muziejus,  

Smiltynės gatvė 3, 

Smiltynė 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

_____________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS,  STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  
 


