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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ (VINGIO GATVĖ 14B) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS  „ŠVĘSKIME VASARĄ“ 2017 METŲ   

PROGRAMA 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Šių metų Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Želmenėlis“ pagrindinis objektas – mokslo ir žinių sąveika. Po ilgų mokslo metų moksleiviai 

neretai būna pavargę ir išsekę bei, rodos, jau visai nebegalintys priimti jokios informacijos. Šios stovyklos metu bus siekiama plėsti vaikų akiratį, pažinimą, 

turimas žinias per žaidimą: tokiu būdu ugdomas ne tik kūrybiškumas, bet ir lavinami motoriniai-fiziniai įgūdžiai, žinios įsisavinamos lengviau, paprasčiau ir 

įtaigiau. Siekiama parodyti, jog mokslas taip pat gali būti smagus, o mokymosi procesas – glaudžiai susijęs su kitomis disciplinomis ar užsiėmimais.  

Stovyklos metu organizuojama aktyvi, kūrybiškumą skatinanti veikla: edukaciniai užsiėmimai, sportinės rungtys, kūrybinės užduotys, išvykos, žygiai, 

komandiniai žaidimai. 

Stovyklos tikslas: 
Sudaryti sąlygas vaikams ne tik aktyviai ir kūrybingai leisti laiką, bet ir praplėsti savo akiratį, sužinoti įdomių faktų ir įgyti naujų žinių. 

Stovyklos uždaviniai: 

 skatinti fizinį aktyvumą; 

 sudaryti sąlygas mokytis per žaidimą; 

 lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

 ugdyti kūrybiškumą ir skatinti saviraišką. 

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, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš tėvų lėšų 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ŠVĘSKIME VASARĄ“ 2017 METŲ  VEIKLOS PLANAS 

2017-06-05–2017-06-16 

 

DATA/ 

TEMA 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

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

2017-06-05 

Stovyklos 

atidarymas. 

 

Stovyklos veiklos prisistatymas. 

Saugaus elgesio instruktažas. 

Susipažinimo, komandiniai žaidimai. 

Stovyklos plano aptarimas. Diskoteka, 

karaokė. 

Susipažinti, pristatyti ugdytiniams 

stovyklos eigą, tvarką ir taisykles.  

Skatinti bendrauti, ugdyti tarpusavio 

supratimą,  kūrybiškumą 

KVLC klubas 

„Želmenėlis“, 

Vingio gatvė. 14 B 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-06 

Gamtos diena 

Išvyka į KU Botanikos sodą, priešpiečiai 

gamtoje 

Padėti ugdytiniams atpažinti gamtoje 

esančius augalus, supažindinti su 

įdomesnėmis rūšimis, pabūti 

gryname ore 

Klaipėdos KU 

Botanikos sodas, 

Kretingos gatvė 92 

 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-07 

Žaidimų  diena 

Išvyka prie jūros. Bendra mankšta, 

komandiniai žaidimai, estafetės 

Kūrybiškai pritaikyti ir pateikti 

žymių lietuvių autorių tekstus 

nestandartinėje aplinkoje ir metodais 

– estafečių, komandinių žaidimų 

metu. Skatinti kūrybiškumą ir lavinti 

fizinį aktyvumą, ugdytinių 

bendradarbiavimo, susiklausymo, 

komandinio darbo įgūdžius 

Melnragės I 

paplūdimys 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-08 

Istorijos diena 

I pamainos uždarymas Edukacinės 

orientacinės varžybos po Klaipėdos 

senamiestį „Surask lobį“ 

Pateikus žemėlapius, skatinti vaikus 

ieškoti įvairių objektų Klaipėdos 

senamiestyje, pateikti su objektais 

susijusią informaciją (įdomūs faktai, 

istorija, atsiradimo aplinkybės ir kt.). 

Plėsti ugdytinių žinių akiratį ir padėti 

pažinti savo miestą 

 

Klaipėdos senamiestis KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

 

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

2017-06-09 II pamainos atidarymas. Išvyka į kino Supažindinti su meno rūšimi – kinu, PC „Akropolio“ kino KVLC klubo „Želmenėlis“ 



_____________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS,  STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

Kino diena teatrą („Forum Cinemas“). Diskusija po 

filmo ir aptarimas 

ugdyti gebėjimus reflektuoti, 

diskutuoti, argumentuotai išsakyti 

savo nuomonę. 

teatras „Forum 

Cinemas“, Taikos 

prospektas 61 

 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-12 

Saldžios pasakos 

diena   

Ekskursija saldainių gamykloje 

,,Roshen“ 

Apsilankyti saldainių fabrike,  

susipažinti su saldainių gaminimo 

tradicijomis, pristatyti ir pamatyti 

gaminimo procesą, išbandyti save, 

gaminant saldumynus 

Svajonės gatvė 27, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-13 

Meno diena 

Ekskursija į Prano Domšaičio galeriją, 

Laikrodžių muziejų ir Skulptūrų parką 

Prisidėti gilinant ugdytinių žinias, 

įgytas mokykloje, ugdyti būsimą 

muziejaus lankytoją, pristatyti 

vizualiojo meno pavyzdžius 

P. Domšaičio galerija, 

Liepų gatvė 33,  

Laikrodžių muziejus, 

Liepų gatvė 12, 

Skulptūrų parkas 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-14 

Varžybų diena 

Išvyka į boulingą, draugiškos varžybos Skatinti ugdytinius lavinti savo 

įgūdžius, gebėjimą pritaikysi 

matematiką praktiškai; išbandyti 

savo jėgas komandinėse varžybose  

Boulingo klubas, 

Taikos prospektas 

119 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-15 

Šokio / fizinio 

lavinimo diena. 

 

Žaidimai lauke, žaibiškas sąspietis 

(Flashmob) 

Sudaryti sąlygas linksmai praleisti 

laiką gryname ore, organizuoti 

komandinius žaidimus, pratimus, 

lavinančius dėmesio valdymą. 

Surengti žaibišką sąspietį - 

Flashmobą 

KVLC klubas 

„Želmenėlis“,  

Vingio gatvė 14 B 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2017-06-16 

Vasaros 

stovyklos 

uždarymas 

 

Stovyklos uždarymas Stovyklos 

nuotraukų peržiūrėjimas, pasidalijimas 

įspūdžiais, nominacijos, karaokė, 

diskoteka. 

 

Skatinti ugdytinius pasidalinti savo 

emocijomis, išsakyti savo jausmus, 

nuomonę, reflektuoti pastarųjų dienų 

įvykius, ko buvo išmokta, ko 

sužinota. Stovyklą pabaigti linksmai 

šokant ir dainuojant. 

KVLC klubas 

„Želmenėlis“,  

Vingio gatvė 14 B 

KVLC klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 


