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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLŲ „MENO VĖJAS“ IR „PAŢINIMO BANGA“ 2018 METŲ PROGRAMOS  

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Vaikų vasario poilsio stovykla – dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla, kurios metu vaikai poilsiauja, bendrauja ir pramogauja. Tai stovykla, 

kurioje derinamas vaiko poilsis, fizinis aktyvumas bei kūrybinis mąstymas. Stovyklos metu lavinami meniniai gebėjimai, bendravimo įgūdţiai, 

organizuojamas smagus laikas gryname ore, aktyvios pramogos bei edukacinės veiklos, nauji draugai bei neišdildomi įspūdţiai. Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubas „Saulutė“ organizuoja trijų pamainų vasaros dienos stovyklas „Meno vėjas“ ir „Paţinimo banga“. Stovyklų metu ugdomos 

kompetencijos, kurios padeda asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje. Siekiama tenkinti paţinimo ir saviraiškos 

poreikius. 

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – organizuoti turiningą vaikų laisvalaikį ir padėti vaikams kryptingai ugdytis įvairius asmeninius ir socialinius gebėjimus, 

būtinus sėkmingam gyvenimui.  

 

Stovyklos uţdaviniai: 

 skatinti vaikų fantaziją ir kūrybiškumą; 

 lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţius; 

 ugdyti sveikos gyvensenos įgūdţius, savarankiškumą ir atsakomybės jausmą. 

 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos 

 

Vaikų amţius:  

Stovyklos programa skirta 6–17 metų vaikams / mokiniams 

 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Meno vėjas“ skirta 6–11 metų vaikams / mokiniams: 

I pamaina – 6 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 
 



Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Paţinimo banga“ skirta 7–17 metų vaikams / mokiniams: 

I pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 12–17 metų vaikai / mokiniai 
 

Finansavimas: 

Stovykla nemokama. 

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

 

Reikalingos priemonės: 

Visi stovyklose 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. 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Meno vėjas“ dalyviai turi turėti: patiesalą, kurį būtų galima tiesti lauke, piešimo popieriaus, guašo,   

flomasterių. 

 

 

Programą parengė: Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė, Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „MENO VĖJAS“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Bendravimo diena 

 

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai. Stovyklos pristatymas, vėliavos 

kūrimas ir stovyklautojų priesaika 

Supaţindinti su saugaus elgesio 

instruktaţu. Susipaţinti, 

pristatyti stovyklos eigą ir 

sukurti stovyklos taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11  

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-05 

Smalsumo diena 

Floristinės kūrybinės dirbtuvės. Gamtinės 

medţiagos rinkimas ir floristinės 

kompozicijos kūrimas 

Lavinti kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus, skatinti 

panaudoti gamtinę medţiagą 

kūrybos procese 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-06 

Sveikatingumo 

diena 

Mankšta, sportinės, komandinės uţduotys 

ir ţaidimai prie Storosios liepos  

Skatinti judėjimą ir sveiką 

gyvenimo būdą 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

Storosios liepos 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-07 

Kūrybiškumo diena 

Dailės kūrybinės dirbtuvės. Pleneras klubo 

„Saulutė“ kieme 

Lavinti kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus, pristatyti 

piešimo technikas ir priemones 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-08 

Atradimų diena 

Keramikos kūrybinės diena. Vaikai 

mokysis lipdyti, gadinti ir vėl iš naujo kurti  

Supaţindinti su keramikos 

subtilybėmis, formomis, molio 

raiškos galimybėmis 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Bendravimo diena 

 

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai, priešpiečiai ir sportinės uţduotys 

prie Storosios liepos 

Supaţindinti su saugaus elgesio 

instruktaţu. Susipaţinti, 

pristatyti stovyklos eigą ir 

sukurti stovyklos taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

Storosios liepos 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-12 

Smalsumo diena 

Išvyka į Klaipėdos universiteto Botanikos 

sodą  

Supaţindinti su vaistinių ir 

prieskoninių augalų bei 

daugiamečių ir vienmečių gėlių 

gausa 

Kretingos g. 92, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-13 Šv. Mergelės Marijos Taikos Karalienės Apţvelgti miestą ir jo Rumpiškės g. 6, KVLC klubo „Saulutė“ 



Paţinimo diena baţnyčios bokšto lankymas  apylinkes iš Šv. Mergelės 

Marijos Taikos Karalienės 

baţnyčios bokšto 

Klaipėda metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-14 

Sveikatingumo 

diena 

Išvyka prie jūros. Smėlio pilių statymas ir 

puošyba   

Ugdyti  sveikos gyvensenos 

įgūdţius. Skatinti 

bendradarbiavimą ir kūrybinį 

mąstymą 

Melnragė KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-15 

Kūrybiškumo diena 

Pleneras Dangės krantinėse ,,Piešiu tai, ką 

matau“, eskizavimo iš natūros pratybos 

Suteikti dailės dalyko ţinių, 

lavinti kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus 

Klaipėdos Dangės upės 

krantinės nuo Pilies iki 

Birţos tiltų  

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 

Bendravimo diena 

 

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai, priešpiečiai ir 

sportinės uţduotys prie Storosios liepos  

Supaţindinti su saugaus elgesio 

instruktaţu. Susipaţinti, 

pristatyti stovyklos eigą ir 

sukurti stovyklos taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

Storosios liepos 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Kūrybiškumo diena 

Pleneras Kruizinių laivų terminale  

,,Uostamiesčio vaizdai“, eskizavimo iš 

natūros pratybos 

Aplankyti kruizinių laivų 

terminalą, suteikti dailės 

dalyko ţinių 

Klaipėdos kruizinių 

laivų terminalas 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Smalsumo diena 

Pilies lobio paieška Klaipėdos pilies 

poţemiuose 

Supaţindinti su archeologo 

profesija ir darbo įrankiais 

Klaipėdos Pilies 

muziejus, Pilies g. 4 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Paţinimo diena 

Išvyka į Klaipėdos Parodų rūmus. 

Klaipėdos senamiesčio ir miesto centro 

skulptūrų bei paminklų aplankymas 

Lavinti vaikų meninį skonį ir 

ugdyti pagarbą  mūsų krašto 

istorijai 

Klaipėdos Parodų rūmai, 

Maţosios Lietuvos 

istorijos muziejus, 

Klaipėdos senamiestis, 

Maţvydo alėja. 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-22 

Komunikavimo 

diena 

Stovyklos baigiamoji šventė-piknikas. Šv. 

Joninių papročiai ir ţaidimai 

Supaţindinti su saulėgrįţos 

šventės papročiais ir ţaidimais 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, Smiltynė 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

__________________________________ 
 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS  



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „PAŢINIMO BANGA“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI  TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Bendravimo diena 

  

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai, priešpiečiai ir 

sportinės uţduotys prie Storosios liepos  

Supaţindinti su saugaus 

elgesio instruktaţu. 

Susipaţinti, pristatyti stovyklos 

eigą ir sukurti stovyklos 

taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

Storosios liepos 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-05 

Paţinimo diena 

Ekskursija į Klaipėdos apskrities 

vyriausiąjį policijos komisariatą 

Apţiūrėti policijos komisariatą, 

supaţindinti su policijos 

pareigūnų darbu  

Klaipėdos apskrities 

vyriausiasis policijos 

komisariatas, Kauno g. 

6 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-06 

Sveikatingumo 

diena „Ratuotas 

riteris” 

Išvyka į Smiltynę dviračiais, triračiais, 

paspirtukais ir kitomis transporto 

priemonėmis 

Skatinti judėjimą ir sveiką 

gyvenimo būdą. Supaţindinti 

su saugaus eismo taisyklėmis 

 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, Smiltynė  

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-07 

Smalsumo diena 

 

Išvyka į „Roshen“ pasaulį. Pasinersime į 

stebuklingą saldumynų gamybos pasaulį 

bei pabandysime pasidaryti ledinuką patys! 

Susipaţinti su konditerinių 

gaminių gamyba, pamatyti 

gamybines patalpas ir 

karamelės gamybos procesą 

Svajonės g. 27, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-08 

Atsakingumo diena 

Dalyvavimas Lietuvos jūrų muziejaus 

organizuojamoje Pasaulinėje vandenynų 

dienoje 

Informuoti vaikus apie ţalingą 

ţmogaus įtaką pasaulio 

vandenynams, supaţindinti su 

vandenyno gyvūnija ir turtais 

Lietuvos jūrų muziejus, 

Smiltynės g. 3, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 



II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Bendravimo diena 

 

 

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai, priešpiečiai ir 

sportinės uţduotys prie Storosios liepos 

Supaţindinti su saugaus 

elgesio instruktaţu. 

Susipaţinti, pristatyti stovyklos 

eigą ir sukurti stovyklos 

taisykles 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

Storosios liepos 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-12 

Kūrybiškumo diena 

Edukacinis uţsiėmimas Lietuvos jūrų 

muziejuje „Kas Baltijoje gyvena?“ 

 

Pasitelkiant aktyvų teatrinį 

metodą, supaţindinti su 

Baltijos jūros paslaptimis  

Lietuvos jūrų muziejus, 

Smiltynės g. 3, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-13 

Paţinimo diena 

Ekskursija į Klaipėdos apskrities 

vyriausiąjį policijos komisariatą 

Apţiūrėti policijos komisariatą, 

supaţindinti su policijos 

pareigūnų darbu  

Klaipėdos apskrities 

vyriausiasis policijos 

komisariatas, Kauno g. 

6 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-14 

Smalsumo diena 

Išvyka į „Roshen“ pasaulį. Pasinersime į 

stebuklingą saldumynų gamybos pasaulį 

bei pabandysime pasidaryti ledinuką patys! 

Supaţindinti su konditerinių 

gaminių gamyba, pamatyti 

gamybines patalpas ir 

karamelės gamybos procesą 

Svajonės g. 27, 

Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-15 

Socialinių 

gebėjimų ugdymo 

diena 

Išvyka į Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentą. Paţintis su 

ugniagesių gelbėtojų darbu ir technika 

Ugdyti vaikų saugos kultūros, 

gebėjimo saugiai elgtis 

ekstremaliomis sąlygomis 

įgūdţius 

Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo 

departamentas, Trilapio 

g. 12, Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 

Bendravimo diena 

 

Susipaţinimas, komandos formavimo 

ţaidimai, priešpiečiai. Kūrybinės temos 

diskusijos ir veiklos plano sudarymas 

Supaţindinti su saugaus 

elgesio instruktaţu. 

Susipaţinti, pristatyti stovyklos 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, parkelis prie 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 



 eigą ir sukurti stovyklos 

taisykles 

Storosios liepos renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Kūrybiškumo diena 

Kūrybinės-meninės dirbtuvės grupėse, 

pasirodymo kūrimas 

Sukurti pasirodymo scenarijų, 

išrinkti garso takelį ir 

pagaminti dekoracijas 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Socialinių 

gebėjimų ugdymo 

diena 

Išvyka į Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentą. Paţintis su 

ugniagesių gelbėtojų darbu ir technika 

Ugdyti vaikų saugos kultūros, 

gebėjimo saugiai elgtis 

ekstremaliomis sąlygomis 

įgūdţius 

Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo 

departamentas, Trilapio 

g. 12, Klaipėda 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Pasitikėjimo 

diena  

Kūrybinės-meninės dirbtuvės grupėse, 

pasirodymo kūrimas, pasiruošimas 

pasirodymui. Filmo perţiūra ir diskusija 

Paruošti meninį pasirodymą, 

gaminti dekoracijas, įsivertinti 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11, Smiltynė  

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-22 

Komunikavimo 

diena 

Stovyklos baigiamoji šventė-piknikas. 

Sukurto pasirodymo atlikimas ţiūrovams. 

Šv. Joninių papročiai ir ţaidimai 

Parodyti paruoštą pasirodymą. 

Supaţindinti su saulėgrįţos 

šventės papročiais ir ţaidimais 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

__________________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

 

 

 

 

 


