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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ (HERKAUS MANTO GATVĖ 77) 

VAIKŲ VASAROS POILSIO  DIENOS STOVYKLOS „BŪK LAISVAS“ 

2017 METŲ PROGRAMA 

  
Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

Moksleivių vasaros atostogų metu stovykla – puikus pasirinkimas, gerai praleisti laiką su bendraamžiais ir bendraminčiais. Labai svarbu 

skatinti vaikus žvelgti į skirtingas veiklas per kūrybinio mąstymo prizmę. Šiuolaikinis vaikas yra paniręs į informacinių technologijų pasaulį, 

kuris įtraukdamas vaiką į virtualų pasaulį uždaro duris į kūrybinį mąstymą. Mums svarbu išryškinti kiekvieno vaiko individualumą, 

kūrybiškumą. Ši stovykla sukurs erdvę vaiko savirealizacijai per meninę veiklą. Stovykla kurs ryšį su gamtą, meninių gebėjimų lavinimą, 

bendravimą ir bendradarbiavimą, bei tolerancijos skatinimą.  

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubas „Žuvėdra“  šią vasarą organizuoja vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Būk laisvas“. 

Stovyklos tikslas: 

Mokyti vaikus kūrybiškai ir aktyviai leisti laisvalaikį, domėtis skirtingomis meno rūšimis, lavinti kūrybinį mąstymą ir kūrybingai bei 

 nuotaikingai praleisti vasaros atostogas. 

Stovyklos uždaviniai:  

 Atskleisti vaiko išskirtines savybes ir individualius gabumus per dailę, šokį, muziką ir išvykas į gamtą; 

 Skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei pagarbą vienas kitam; 

 Supažindinti su šokio, muzikos ir dailės meno rūšimis per aktyvią neformalią veiklą. 

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:  
Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla nemokama. 

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

      



 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „BŪK LAISVAS“  VEIKLOS PLANAS  

   2017-06-05 – 2017-06-16 

 

DATA/ TEMA 

 

RENGINIŲ PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

 

2017-06-05 

„Vasara, mes 

pradedame !!!“ 

Stovyklos atidarymas. Susipažinimas ir 

grupės formavimas. 

Žygis į Vasaros estradą. Komandos 

formavimo užduotys (šūkio, vėliavos 

kūrimas, priesaika) 

 

Susipažinti su vasaros dienos 

stovyklos elgesio taisyklėmis. 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą, grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

Vasaros estrada 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-06 

„Norim šokti!“  

Šokio dirbtuvės. 

Išvyka į Klaipėdos valstybinis muzikinį 

teatrą ir šokio pristatymas teatro scenoje  

Vaikus skatinti atsipalaiduoti 

šokio judesių pagalba. Ugdyti 

bendrystę, kūrybos džiaugsmą ir 

išgyventi kūrybos rezultato 

pristatymo džiaugsmą scenoje 

Herkaus Manto 

gatvė 77, Klaipėdos 

valstybinis muzikinis 

teatras, Danės gatvė 

19 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-07 

„Pasileiskime 

plaukus“ 

 

Aktyvus laisvalaikis. 

Išvyka  į Smiltynę. Aktyvi sportinė 

veikla. Kūrybinės estafetės 

Skatinti vaikus atsipalaiduoti 

gamtoje ir semtis gerų emocijų. 

Kūrybinės aktyvios užduotys 

skatins pajusti ryšį su gamta. 

Leisti atsiskleisti vaikų fiziniam 

aktyvumui per kūrybines 

estafetes, sportinius žaidimus.  

KVLC klubas 

„Žuvėdra“,  

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

Smiltynės miškas 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-08 

„Miesto 

stovyklautojai“ 

 

Žygis ir maisto gaminimas gamtoje. 

Žygis į pajūrio kempingą. Kūrybinės 

kulinarinės dirbtuvės. Muzikinės 

dirbtuvės gamtoje 

Skatinti vaikus keliauti ir judėti. 

Mokytis gaminti maistą gamtoje ir 

kurti muziką su gamtos 

instrumentais.  

VLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

Pajūrio kempingas 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 



2017-06-09 

„Interaktyvus talentų 

šou“ 

I pamainos uždarymas Muzikos ir IT 

dirbtuvės 

Kūrybinės dirbtuvės. „Interaktyvaus 

talentų šou“ pasirodymų pristatymas 

Ugdyti muzikinį kūrybiškumą ir 

gebėjimą tikslingai naudotis IT 

priemonėmis. Vaikai mokysis 

drąsiai ir aktyviai pasidalinti su 

kitais grupės nariais savo 

gebėjimais ir talentais.  

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

 „Kar kar“ parkas, 

Herkaus Manto 

gatvė 81 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

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

2017-06-12 

„Žemės menas“ 

II pamainos atidarymas 

Dailės ir dizaino kūrybinės dirbtuvės.  

Kūrybinės dirbtuvės gamtoje. Kūrybinių 

dirbtuvių II dalis, refleksija  

Skatinti vaikų meninius gabumus, 

gebėjimą išvysti gamtos dovanose 

kūrybos klodus. Skatinti meilę ir 

pagarbą gamtai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

 „Kar kar“ parkas, 

Herkaus Manto 

gatvė 81 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-13 

„Afrika“ 

Muzikos dirbtuvės su būgno ritmais ir 

Afrikos menu. 

Kūrybinės muzikinės dirbtuvės gamtoje. 

Susipažinimas su Afrikos šalies kultūra 

Skatinti muzikinį kūrybiškumą 

įsijaučiant į Afrikos gyventojų  

kasdienybę ir buitį. Aktyvinti 

kūrybinį, komandinį mąstymą, 

bendruomeniškumą. 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“,  

Herkaus Manto 

gatvė 77, 

„Kar kar“ parkas, 

Herkaus Manto 

gatvė 81 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-14 

„Žygiuok į Girulius“ 

 

Aktyvus laisvalaikis. 

Žygis į Kukuliškių piliakalnį. 

Ekskursija  

 

Skatinti domėtis Klaipėdos krašto 

kultūra ir istorija. Skatinti sveiką 

gyvenimo būdą. Diskutuoti,  kaip 

senoji krašto istorija darė įtaką 

Lietuvos ir Klaipėdos krašto meno 

ir kultūros vystymuisi 

Kukuliškių 

piliakalnis, Giruliai 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2017-06-15 

„Labas, jūros 

gyventojai“ 

 

Stovyklos uždarymas 

Apsilankymas Lietuvos jūrų muziejuje. 

Piešiame ant smėlio marinistine 

tematika   

Skatinti aktyvų laisvalaikį. 

Apsilankyti vieninteliame 

Lietuvoje jūrų muziejuje. Skatinti 

domėtis gyvūnais ir juos saugoti. 

Lietuvos jūrų 

muziejus, Kuršių 

Nerijos nacionalinis 

parkas, Smiltynės 

gatvė 3 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 



2017-06-16 

„Kinomanija“ 

Stovyklos uždarymas 

Kino teatras. 

Išvyka į Klaipėdos „Forum Cinema“ 

kino teatrą. 

Filmo peržiūra. Šaradų kūrimas apie 

animacinių filmų herojus  

Skatinti domėtis kino 

naujienomis. Skatinti diskusijas 

Ugdyti kritinį kūrybinį mąstymą 

PC „Akropolis“ kino 

teatras „Forum 

Cinema“, Taikos 

prospektas 61 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

ARBA 

2017-06-15,16 

„Naktis be miego” 

 

Stovyklos uždarymas 

Praleiskime vasaros naktį kartu. 

Kelionė autobusu į Nidą arba 

Juodkrantę. Įsikūrimas. Komandiniai 

žaidimai. Nakties pokalbiai. Ryto 

pasitikimas  

Skatinti aktyviai, kūrybiškai leisti 

laisvalaikį. Ugdyti 

bendruomeniškumą, 

pareigingumą, grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

Nida, Nidos 

kempingas 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

____________________________ 

 

 

PROGRAMOS RENGĖJAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI STOVYKLOS PLANĄ 

 


