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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ (ŠILUTĖS PLENTAS 40) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ŠVYTURIUKŲ VASARA“ 2017 METŲ  

PROGRAMA 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė): 
Vaikų užimtumas vasarą – didelė socialinė problema. Labai svarbus vaikų užimtumas atostogų metu, o ypač vasarą, kai atostogos 

ilgiausios. Organizuoto poilsio ir laisvalaikio metu vaikai patenkina daug paprasčiausių savo poreikių, atsipalaiduoja, susiranda 

bendraminčių draugų, pailsi.  

Bendravimo ir bendradarbiavimo, dalijimosi atsakomybe, konfliktų sprendimo įgūdžiai, darbas su vaikais ir jaunimu komandoje 

vasaros dienos stovyklose leidžia geriau pažinti ugdytinius, bei sudaro geras sąlygas koreguoti jų elgesį. Tėvams priimtiniausia ir vaikams 

bei jaunimui palankiausia erdvė ugdytis kūrybiškumo įgūdžius yra aktyvus dalyvavimas neformaliojo ugdymo procese, organizuojant jį 

gamtoje, apjungus vaikus aktyviai veiklai. 

Stovyklos tikslas: 

Užtikrinti vaikams ir jaunimui aktyvų ir turiningą vasaros poilsį, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo 

poreikius, sudaryti sąlygas susirasti naujų draugų. 

Stovyklos uždaviniai: 

 Organizuoti vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą vaikams ir jaunimui; 

 įgyvendinti efektyvaus vaikų užimtumo programą vasaros sezono metu; 

 padėti vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias, lavinant vaizduotę ir komunikabilumą, stiprinant savarankiškumą, 

kūrybiškumą, iniciatyvumą; 

 vykdyti prevencines funkcijas socialiai žalingų įpročių atžvilgiu. 

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 

Finansai 

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

 

 

 

 



 

            KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ŠVYTURIUKŲ VASARA“  

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 

Stovyklos 

atidarymas. 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos 

„Švyturiukų vasara” atidarymas. Viktorina 

„Pavojai tykantys vasarą“ 

 

 

Savęs suvokimas socialinėje 

aplinkoje. Skatinti vaikų 

analitinį mąstymą, kalbinius, 

oratorinius įgūdžius diskusijų 

metu. Bendradarbiavimo ir 

bendravimo puoselėjimas 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės 

plentas 40 

 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-06 

Sporto 

diena 

Pramogos ant Akropolio ledo Skatinti ir puoselėti gražų 

tarpusavio bendravimą, 

stiprinti fizinį pasirengimą 

 

Klaipėdos PC 

„Akropolis“, 

Akropolio ledo 

arena, Taikos 

prospektas 61 

 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-07 

Ekskursijos 

diena 

Išvyka į mini zoo sodą, safaris, iškamšų 

muziejaus lankymas Karklėje 

 

Ugdyti  meilę gyvūnams ir 

meilę gimtojo krašto grožiui, 

bendravimą ir bendradarbiavi-

mą, draugiškumą 

Mini zoo sodas, 

Placio gatvė 146, 

Karklė 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-08 

Varžybų 

diena 

Orientacinės – sportinės varžybos „Ieškome 

piratų lobio“ 

 

 

 

Per įdomią sportinę veiklą 

supažindinti vaikus su 

orientavimosi sportu. Skatinti 

ir puoselėti gražų tarpusavio 

bendravimą, stiprinti fizinį 

pasirengimą. 

Baltijos prospektas- 

Debreceno gatvė 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-09 

Išvykos 

diena 

I pamainos uždarymas Pramogos batutų parke 

„Skypark“ I pamainos uždarymas 

 

Formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą 

PC „BIG-2“ 

Taikos prospektas 

141 

 

KVLC klubo „Švyturys“ 

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 

Draugų 

diena 

II pamainos atidarymas. Išvyka į boulingą, 

draugiškos varžybos. II pamainos atidarymas 

 

Skatinti ir puoselėti gražų 

tarpusavio bendravimą, 

stiprinti fizinį pasirengimą. 

 

Boulingas 

„Forumas”, Šilutės 

plentas 79 

 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-13 

Turistų 

diena 

Turistinis žygis, maršrutu Melnragė-Karklė- 

Melnragė 

 

Formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą, ugdyti meilę 

gimtojo krašto grožiui, skatinti 

ir puoselėti gražų tarpusavio 

bendravimą,  

Baltijos pajūris KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-14 

Muziejaus 

diena 

Ekskursija į Kalvystės muziejų „Protėvių žiedą 

pasigaminus...“ 

Ugdyti  pasitikėjimą  savimi, 

bendravimą ir bendradarbiavi-

mą, draugiškumą, saviraiškos 

tenkinimas, ugdyti meilę savo 

krašto istorijai. 

Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

(Kalvystės 

muziejus)  

Šaltkalvių gatvė 2, 

2a.  

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-15 

Nuotykių 

diena 

Pramogos nuotykių parke „Kar Kar“ Formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą. 

Nuotykių parkas 

„Kar Kar“, Herkaus 

Manto gatvė 81 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-16 

Stovyklos 

uždarymas 

Stovyklos uždarymas Turistinis žygis į Šernus 

prie Minijos  

1) ištvermingųjų žygis; 

2) sportiniai žaidimai; 

3) malkų rinkimo konkursas; 

4) dešrelių kepimas ant laužo 

Skatinti vaikų fizinę ištvermę, 

puoselėti tarpusavio bendra-

vimą. 

 

 

Klaipėdos rajonas, 

Šernai 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

        ____________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS,  STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  

 

 

 


