
    PATVIRTINTA 

    Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

    direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. 

    įsakymu Nr. V1-52 

        3 priedas 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“  (ŠERMUKŠNIŲ GATVĖ 11) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „PAJUSK VASARĄ“ 2017 METŲ  

PROGRAMA  

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

„Pajusk vasarą“  - tai tęstinė vaikų vasaros poilsio dienos stovykla, kurios metu vaikai poilsiauja, bendrauja ir pramogauja.  Tai stovykla, kurioje      

derinamas vaiko poilsis, fizinis aktyvumas bei kūrybinis mąstymas. Stovyklos metu lavinami bendravimo įgūdžiai, smagus laikas gryname ore, aktyvios 

pramogos bei edukacinės veiklos, nauji draugai bei neišdildomi įspūdžiai. 

Stovykla skirta tiems, kurie neturi galimybių vasarą išvažiuoti už miesto. Tėvų darbo metu turėdami daug laisvo laiko, vaikai dažniausiai jį leidžia 

vieni namuose arba gatvėje. Toks vasaros poilsis nesaugus, be to ne itin patrauklus ir pačiam vaikui.  

„Pajusk vasarą“ - tai pats geriausias laisvalaikio praleidimas vasaros metu. Stovyklos metu bus organizuojamos pažintinės ekskursijos po Klaipėdos 

miestą, išvykos į gamtą, edukaciniai užsiėmimai muziejuose, pramoginiai ir poilsiniai renginiai. 

Esant nepalankioms oro sąlygoms, stovyklos veikla gali keistis.  

Stovyklos tikslas : 

Įtraukti į turiningą veiklą kuo daugiau vaikų, kurie aktyviai ilsėdamiesi įgis naujų įgūdžių ir kompetencijų. 

Stovyklos uždaviniai : 

 Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

 ugdyti savarankiškumą ir atsakomybės jausmą; 

 lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiu;. 

 skatinti saviraišką ir kūrybiškumą. 

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: 

Stovykla nemokama, finansuojama iš Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro lėšų. 

Išvykos, edukaciniai užsiėmimai, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš tėvų lėšų.  



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS  STOVYKLOS „PAJUSK VASARĄ“ 2017 METŲ  

VEIKLOS PLANAS  

2017-06-05  -  2017-06-16 

 

DATA/TEMA VEIKLA 

 

TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

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

2017-06-05  

„Saulutės vasaros 

pradžia“ 

Stovyklos atidarymas. Prisistatymas ir 

susipažinimas. Programos ir taisyklių 

aptarimas. Pramogos lauke. 

Susipažinimo, komandiniai žaidimai  

Susipažinti, supažindinti vaikus su 

stovyklos „Saulutės vasara“ menine 

programa, pristatyti ugdytiniams 

stovyklos eigą, tvarką ir taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių 

gatvė 11 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-06 

„Pažink 

senamiestį“ 

Orientacinės varžybos Klaipėdos 

senamiestyje.  Susiskirstę komandomis, 

naudodamiesi žemėlapiu ir užuominomis,  

vaikai ieško nurodytų objektų ir 

apkeliauja visą Klaipėdos senamiestį 

Supažindinti su lankytinomis vietomis 

Klaipėdos senamiestyje. Skatinti 

bendravimą ir bendradarbiavimą, 

savarankiškumą ir atsakomybę už savo 

veiksmus 

Klaipėdos 

senamiestis 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-07 

„Vėtrungių keliais 

aplink marias“ 

Edukacinis užsiėmimas „Vėtrungių 

keliais aplink marias“ Lietuvos jūrų 

muziejuje 

Edukaciniame užsiėmime „Vėtrungių 

keliais aplink marias“ sužinosime, kas 

yra vėtrungė ir kada ji atsirado. 

Kiekvienas susikursime savo vėtrungę 

bei išsiaiškinsime, kodėl žvejai 

vėtrunges vadindavo burvaltės karūna! 

Lietuvos jūrų 

muziejus, 

Smiltynės gatvė 

3 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-08 

Diena prie jūros 

Išvyka prie jūros. Rytinis gamtos 

pasveikinimas, šokio užsiėmimai. 

Gamtinės medžiagos rinkimas 

kūrybiniams užsiėmimams 

Supažindinti vaikus su įvairiais šokio 

stiliais  

Melnragė I 

 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-09 

„Atrask 

skulptūrą“ 

I pamainos uždarymas Edukacinė 

ekskursija po Klaipėdos skulptūrų parką 

 

Susipažinti su Skulptūrų parku ir 

Senųjų miesto kapinių istorija.  

Klaipėdos 

skulptūrų parkas 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 



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

2017-06-12 

 Sporto diena 

II pamainos atidarymas Išvyka į batutų 

pramogų centrą „Sky park” 

Ugdyti norą sportuoti, judėti. Skatinti 

aktyvų gyvenimo būdą 

PC „BIG-2“ 

Taikos 

prospektas 141 

 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-13 

Talentų diena 

 

Ruošime talentų konkursą, rinksime 

pačius gabiausius, kūrybiškiausius ir 

kitus pačius pačiausius. Filmuosime 

televizijos laidą „Parodyk, ką moki“ 

  

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką 

bei meninius gebėjimus. 

KVLC klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių 

gatvė 11 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-14 

Kino diena 

 

Išvyka į kino teatrą Skatinti vaikų domėjimąsi kinu. 

Mokytis išsakyti savo nuomonę, 

jausmus, skatinti mokinių bendravimą 

Kino teatras 

„Forum 

Cinemas“,  

Taikos 

prospektas 61 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-15 

„Kaip atsiranda 

perlas?“ 

 

Edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda 

perlas?“ Lietuvos jūrų muziejuje 

Edukaciniame užsiėmime „Kaip 

atsiranda perlas?“ sužinosime, kas yra 

perlas, kaip jis atsiranda, kaip atrodo 

perlo namai ir per kiek metų užauga 

žirnio didumo perlas 

Lietuvos jūrų 

muziejus, 

Smiltynės gatvė 

3 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2017-06-16 

Stovyklos 

uždarymo šventė 

 

Stovyklos uždarymo šventė boulinge Aptarti įvykusią stovyklą. 

Atsisveikinti  

Boulingas 

„Broadway“, 

Taikos 

prospektas 119 

KVLC klubo „Saulutė“ metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

     ____________________________ 

 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS,  STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  

   

 


