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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „SVAJONIŲ VASARA, SVEIKA“ 2018 METŲ PROGRAMA 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

Vasaros atostogų metu svarbu uţimti vaikus tenkinant jų paţinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius. Stovykla yra aktyvi, veikli, 

aktuali ir intriguojanti. Įvairiapusė veikla orientuota į šiuolaikinius, smalsius vaikus. Dalyvaudami siūlomuose renginiuose ir išvykose vaikai leis laiką 

turiningai ir įdomiai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubas „Draugystė“ organizuoja trijų pamainų vasaros dienos stovyklą „Svajonių vasara, sveika“. 

Stovyklos metu vaikai susiras naujų draugų, įgis kompetencijų, patirs naujų įspūdţių.  

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – suteikti vaikams galimybę linksmai, kūrybingai bei nuotaikingai leisti vasaros atostogas, keliaujant paţinti gamtą, tenkinti 

savo paţinimo ir saviraiškos poreikius. 

Stovyklos uţdaviniai: 

 mokytis aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį; 

 lavinti fizinį aktyvumą; 

 skatinti kūrybiškumą; 

 ugdyti savęs suvokimo socialinėje aplinkoje jausmą. 

 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos, nuo 14.00 iki 18.00 valandos 

 

Vaikų amţius: 

Stovyklos programa skirta 7–16 metų vaikams / mokiniams 

 

I pamaina – 7–12 metų vaikai / mokiniai, 13–16 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–12 metų vaikai / mokiniai, 13–16 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–12 metų vaikai / mokiniai, 13–16 metų vaikai / mokiniai 

 

Finansavimas:  

Stovykla nemokama. 

Transporto išlaidos, edukaciniai uţsiėmimai, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš tėvų lėšų. 

 

 



Reikalingos priemonės: 

Visi stovykloje dalyvaujantys vaikai į stovyklą turi ateiti patogiai apsirengę ir apsiavę, su galvos apdangalu. Kasdien privalo turėti vandens, uţkandţių, 

moksleivio paţymėjimą ir du viešojo transporto bilietus. 
 

Programą parengė: Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė, Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „SVAJONIŲ VASARA, SVEIKA“ VEIKLOS PLANAS 

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

  I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Svajonių vasara, 

sveika 

Vasaros stovyklos atidarymas. Savęs 

pristatymas ir susipaţinimas, pasidalinimas 

lūkesčiais. Instruktaţas. Stovyklos dainos 

mokymasis. Stovyklos vėliavos kūrimas. 

Kūrybinės laboratorijos 

Susipaţinti su vaikais, 

supaţindinti su saugaus 

elgesio instruktaţu, lavinti 

kūrybinius įgūdţius 

KVLC klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-06-05 

Klaipėdos 

labirintais 

Orientavimosi varţybų  metu aplankysime 

„maţuosius Klaipėdos gyventojus“ ir 

suţinosime jų atsiradimo istoriją. Mokiniai 

susipaţins su jau daugelį metų Klaipėdos 

senamiesčio traukos objektu tapusiomis 

skulptūromis 

Supaţindinti vaikus su 

senamiesčio skulptūromis, jų 

reikšme, kultūriniu palikimu 

Klaipėdos senamiestis KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-06-06 

Smaliţių diena 

Ekskursija į „Roshen“ saldainių fabriką. 

Ţiūrėsime kino siuţetą „Šokolado fabrikas“ 

ir susipaţinsime su konditerinių gaminių 

gamyba. Gamybinėse patalpose savo akimis 

pamatysime visą „Roshen“ karamelės 

gamybos procesą. Po to vaikai galės 

savarankiškai atkartoti profesionalių 

konditerių darbą karamelės gamybos 

pamokoje, kurioje jie pasigamins savo 

rankų darbo ledinuką 

Apsilankyti saldainių fabrike, 

lavinti mokinių fantaziją 

kuriant karamelinius 

saldainius  

Klaipėdos „Roshen“ 

saldainių fabrikas, 

Svajonės g. 27 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-06-07 

Jūra, smėlis ir 

draugai 

 

Išvyka ir kūrybiniai uţsiėmimai prie jūros: 

pilių statymo ir mandalų kūrimo varţybos, 

komandiniai ţaidimai 

 

Ugdyti domėjimąsi savo 

krašto unikalia gamta, skatinti 

kūrybiškumą 

Melnragės paplūdimys KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-06-08 

Kai atgimsta 

Ekskursija Klaipėdos skulptūrų parke. 

Susipaţinti su Skulptūrų parko istorija. 

Lavinti orientavimąsi 

skulptūrų parke, susipaţinti 

Klaipėdos skulptūrų 

parkas,  

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 



skulptūros Gavę Skulptūrų parko planą bei pieštuką 

atliksime uţduotis 

su parko istorija K. Donelaičio g. 6 B neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Paţink save 

 

Svečiuojamės Lietuvos didţiojo 

kunigaikščio Butigeidţio Dragūnų 

bataliono būstinėje. Ţaidimai, estafetės su 

kareiviškais batais. Draugiškas košės 

valgymas 

Skatinti fizinį aktyvumą, 

supaţindinti su karinio 

parengimo ypatybėmis 

KVLC klubas 

„Draugystė“, Taikos pr. 

95 / Lietuvos didţiojo 

kunigaikščio Butigeidţio 

Dragūnų batalionas, 

Liepojos g. 5 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-12 

Aš – radijo laidų 

vedėjas 

Edukacinė ekskursija į radijo stotį „MFM“. 

Susipaţinimas su radijo stoties veikla, 

draugų himno kūrimas, himno įrašymas 

Suţinoti apie darbo radijo 

stotyje privalumus, pristatyti 

komunikacijos su visuomene 

priemonėmis  

Radijo stotis  

„MFM“, 

Taikos pr. 28, 

„Vėtrungės pasaţas“ 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-13 

Knygų valdovai 

Išvyka į pamokėles „Pegasiuko 

pamokėlės“. Supaţindinti su įvairiomis 

veiklomis: įdomiais išradimais ir jo svarba 

tolimesnei mokslo raidai, įvairiomis 

profesijomis, sveika mityba, naujais 

bandymais ir eksperimentais 

Ugdyti socialinius ir 

asmeninius įgūdţius 

neįprastoje erdvėje 

Knygynas „Didysis 

Pegasas“, 

Taikos pr. 61 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-14 

Piratų laivas 

Ţygis Melnragė–Giruliai. Komandiniai 

ţaidimai, linksmosios estafetės, taiklumo 

varţybos   

Lavinti vaikų fizinę ištvermę 

ţygio metu, mokyti saugiai ir 

tvarkingai elgtis gamtoje 

iškylaujant. Ugdyti 

domėjimąsi savo krašto 

unikalia gamta  

Melnragė–Giruliai 

paplūdimys 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai, 

koncertmeisteris 

2018-06-15 

Kas, kaip, kada? 

 

Ekskursija į Klaipėdos pilies muziejų.  

Kokia miesto vardų Klaipėda ir Memelis 

kilmė? Kaip vystėsi miestas XIII–XX a.? 

Kada miestas buvo valdomas švedų, 

prancūzų, vokiečių? Jei ne... skubėkite į 

Pilies muziejų! 

Supaţindinti vaikus su 

Klaipėdos miesto istorija 

Klaipėdos Pilies 

muziejus,  

Pilies g. 4 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  



III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 

Nė dienos be 

nuotykių 

Išvyka į Klaipėdos apskrities priešgaisrinę 

gelbėjimo valdybą 

Mokyti vaikus elgtis 

ekstremalių situacijų metu 

Klaipėdos apskrities 

priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba, 

Trilapio g. 12 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-19 

Stop kadras 

Kūrybinės dirbtuvės: filmų ir šokių diena. 

Piešimas ant veidų ,,Įsikūnijimas į 

personaţą“ 

Lavinti mokinių fantaziją, 

skatinti kūrybiškumą 

dirbtuvių metu 

KVLC klubas 

„Draugystė“, Taikos pr. 

95 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Laiko labirintai 

 

Edukacinė išvyka į Klaipėdos laikrodţių 

muziejų. Tai puikus ţinių šaltinis, nes be 

įprastos ekskursijos ir esamos  

ekspozicijos, dalyvausime  įdomiame, 

vaizdinėmis priemonėmis parengtame 

edukaciniame uţsiėmime. Išmoksime 

pajusti, koks brangus yra laikas ir kaip jį 

reikia tikslingai naudoti 

Ugdyti būsimą muziejaus 

lankytoją, pagilinti vaikų 

ţinias apie laiką ir kaip jį 

tikslingai naudoti 

Klaipėdos laikrodţių 

muziejus, 

Liepų g. 12 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Ţvaigţdţių takas 

Talentų konkursas: šou paruošimas ir 

pasirodymai 

Atskleisti vaikų gebėjimus 

talentų konkurso pasiruošimo 

ir pasirodymo metu 

KVLC klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-22 

Draugai-turistai 

Edukacinė išvyka į Klaipėdos Universiteto 

Botanikos sodą. Augalų įvairovės ir 

judesių tyrimas, eksperimentas. Mokomės 

paţinti turistinius ţenklus ir pėdsakus 

gamtoje. Lauţo kūrimo pradţiamokslis 

Mokytis stebėti, groţėtis ir 

paţinti savo krašto unikalią 

gamtą 

Klaipėdos Universiteto 

Botanikos sodas, 

Kretingos g. 92 

KVLC klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  
_____________________________________________________ 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  

 


