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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „KETURIOS GAMTOS STICHIJOS“ 2018 METŲ PROGRAMA 

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

Asmeninio tobulėjimo ir nuotykių vasaros stovyklos vaikams programa ir veiklos parengtos, siekiant ypatingą dėmesį skirti vaikų kūrybiškumo, 

strateginio mąstymo, empatijos formavimui bei asmens vidinio „Aš“ augimui, fizinio kūno lavinimui per sportines ir stresą mažinančias, atpalaiduojančias 

veiklas. Viena iš stovyklos misijų – ugdyti vaikų ir jaunimo gebėjimą atpažinti ir valdyti savo ir suprasti kitų emocijas, sutelkti dėmesį į svarbius, esminius 

dalykus konkrečiose situacijose, pasitikėti savimi, išdrįsti veikti ir keistis, pozityviai, kūrybingai ir kritiškai mąstyti, reflektuoti savo patirtį, veikloje 

vadovautis asmeninėmis vertybinėmis nuostatomis, planuoti laiką, bendrauti, bendradarbiauti esant komandoje, rūpintis savimi, kitais ir gamta. Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro klubas „Liepsnelė“ organizuoja trijų pamainų vasaros dienos stovyklą „Keturios gamtos stichijos“. 

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – organizuoti ir užtikrinti kryptingą vaikų užimtumą vasaros atostogų metu. 

 

Stovyklos uždaviniai: 

 tobulinti vaikų saviraišką, kritinį mąstymą;  

 ugdyti mandagaus bendravimo, bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius; 

 lavinti meninius, kūrybinius gebėjimus. 
 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos. 
 

Vaikų amžius: 

Stovyklos programa skirta 7–18 metų vaikams / mokiniams 
 

I pamaina – 7–18 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–18 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–18 metų vaikai / mokiniai 
 

Finansavimas:  

Stovykla nemokama. 

Transporto išlaidos, edukaciniai užsiėmimai, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamos iš tėvų lėšų. 
 



Reikalingos priemonės: 

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

moksleivio pažymėjimą ir du viešojo transporto bilietus. 
 

Programą parengė: Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė, Augustina Norvilė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 

VASAROS STOVYKLOS „KETURIOS GAMTOS STICHIJOS“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Keturios gamtos 

stichijos 

 

„Ledlaužis“. Vasaros stovyklos atidarymo 

šventė (komandiniai žaidimai, užduotys, 

draugiškų stovyklos taisyklių, šūkio bei 

vėliavos kūrimas, arbatos pertraukėlė). 

Aktyvūs susipažinimo žaidimai: 

įšventinimo į stovyklos narius ceremonija 

parke 

Įvykdyti atvykusių vaikų 

registraciją. Supažindinti su 

saugaus elgesio instruktažu, 

vasaros stovyklos programa. 

Atsakomybės, pareigingumo, 

bendruomeniškumo bei kitų 

savybių, reikalingų darbui 

grupėje ugdymas. Lavinti 

kūrybiškumą, fantaziją, 

individualumą, iniciatyvumą, 

vaizduotę, bendravimo įgūdžius 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-05 

Oras 

„Oro bangos“. Komandinių, kūrybinių 

užduočių atlikimas gryname ore 

Lavinti orientavimąsi gamtoje, 

stiprinti drausmę ir 

kolektyviškumą, skatinti 

judėjimą ir sveiką gyvenimo 

būdą 

KVLC klubas Viršutinė 

g. 5, miškas prie 

Vasaros estrados 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-06 

Žemė 

„Žemės magija“. Komandinės, kūrybinės 

dirbtuvės, veikiančios rotacijos principu, 

panaudojant kiek įmanoma daugiau 

gamtinių medžiagų 

Skatinti meninius vaiko 

gebėjimus 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5, 

Klaipėdos poilsio parkas, 

Stadiono g. 16 A 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-07 

Vanduo 

„Vandens kiauru rėčiu atnešti“. Išvyka prie 

jūros. Komandiniai žaidimai prie vandens 

Lavinti kūrybiškumą, 

komandinį darbą, strategijos 

pasirinkimą 

I Melnragės paplūdimys KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 



renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

 2018-06-08 

 Ugnis 

 

„Nei ugnyje, nei vandenyje nepražūti“ 

Stovyklos uždarymo šventė, komandiniai 

žaidimai, užduotys prie laužo, piknikas 

lauke 

Propaguoti fizinį aktyvumą, 

ugdyti ištvermę, dirbti 

komandoje 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Keturios gamtos 

stichijos 

 

„Ledlaužis“. II pamainos atidarymo šventė 

(komandiniai žaidimai, užduotys, 

draugiškų stovyklos taisyklių, šūkio bei 

vėliavos kūrimas, arbatos pertraukėlė).  

Aktyvūs susipažinimo žaidimai: 

įšventinimo į stovyklos narius ceremonija 

parke 

Įvykdyti atvykusių vaikų 

registraciją. Supažindinti su 

saugaus elgesio instruktažu, 

vasaros stovyklos programa. 

Atsakomybės, pareigingumo, 

bendruomeniškumo bei kitų 

savybių, reikalingų darbui 

grupėje ugdymas. Pozityvumo 

ugdymas. Lavinti 

kūrybiškumą, fantaziją, 

individualumą, iniciatyvumą, 

vaizduotę, bendravimo 

įgūdžius 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-06-12 

Oras 

„Oro bangos“. Komandinių, kūrybinių 

užduočių atlikimas gryname ore 

Lavinti orientuotas veiklas – 

žaidimus, stiprinti drausmę ir 

kolektyviškumą, skatinti 

judėjimą ir sveiką gyvenimo 

būdą 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, 

miškas prie Vasaros 

estrados 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-13 

Žemė 

„Žemės magija“. Komandinės, kūrybinės 

dirbtuvės, veikiančios rotacijos principu, 

Formuoti vaikų vaizdinės 

raiškos įgūdžius, panaudojant 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 



panaudojant kiek įmanoma daugiau 

gamtinių medžiagų 

netradicines medžiagas Viršutinė g. 5, 

Klaipėdos poilsio parkas, 

Stadiono g. 16 A 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-14 

Vanduo 

„Vandens kiauru rėčiu atnešti“. Išvyka prie 

jūros. Komandiniai žaidimai prie vandens 

Lavinti kūrybiškumą, 

komandinį darbą, strategijos 

pasirinkimą 

I Melnragės paplūdimys KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-15 

Ugnis 

 

„Nei ugnyje, nei vandenyje nepražūti“. 

Stovyklos uždarymo šventė, komandiniai 

žaidimai, užduotys prie laužo, piknikas 

lauke 

Propaguoti fizinį aktyvumą, 

dirbti komandoje 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 

Keturios gamtos 

stichijos 

 

„Ledlaužis“ III pamainos atidarymo šventė 

(komandiniai žaidimai, užduotys, 

draugiškų stovyklos taisyklių, šūkio bei 

vėliavos kūrimas, arbatos pertraukėlė).  

Aktyvūs susipažinimo žaidimai: 

įšventinimo į stovyklos narius ceremonija 

parke 

Įvykdyti atvykusių vaikų 

registraciją. Supažindinti su 

saugaus elgesio instruktažu, 

vasaros stovyklos programa. 

Atsakomybės, pareigingumo, 

bendruomeniškumo bei kitų 

savybių, reikalingų darbui 

grupėje ugdymas. Pozityvumo 

ugdymas. Lavinti kūrybiškumą, 

fantaziją, individualumą, 

iniciatyvumą, vaizduotę, 

bendravimo įgūdžius 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Oras 

„Oro bangos“. Komandinių, kūrybinių 

užduočių atlikimas gryname ore 

Lavinti orientavimąsi miške, 

stiprinti drausmę ir 

kolektyviškumą, skiepyti meilę 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 



gamtai, aplinkai, draugui miškas prie Vasaros 

estrados  

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Žemė 

„Žemės magija“. Komandinės, kūrybinės 

dirbtuvės, veikiančios rotacijos principu, 

panaudojant kiek įmanoma daugiau 

gamtinių medžiagų 

Formuoti vaikų vaizdinės 

raiškos įgūdžius, panaudojant 

netradicines medžiagas 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, 

Klaipėdos poilsio 

parkas, Stadiono g. 16A 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Vanduo 

„Vandens kiauru rėčiu atnešti“. Išvyka prie 

jūros. Komandiniai žaidimai prie vandens 

Lavinti kūrybiškumą, 

komandinį darbą, strategijos 

pasirinkimą 

I Melnragės paplūdimys KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

 2018-06-22 

 Ugnis 

 

„Nei ugnyje, nei vandenyje nepražūti“. 

Stovyklos uždarymo šventė, komandiniai 

žaidimai, užduotys prie laužo, piknikas 

lauke 

Propaguoti fizinį aktyvumą, 

dirbti komandoje 

KVLC klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

KVLC klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

__________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  
 


