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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „GERA BŪTI KARTU“ 2018 METŲ PROGRAMA  

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

Moksleivių vasaros atostogų metu stovykla – puikus pasirinkimas, gerai praleisti laiką su bendraamţiais ir bendraminčiais. Šiuolaikinis 

vaikas yra paniręs į informacinių technologijų pasaulį, kuris įtraukdamas vaiką į virtualų pasaulį uţdaro duris į kūrybinį mąstymą. Mums svarbu 

išryškinti kiekvieno vaiko individualumą, kūrybiškumą. Stovykla vyks gamtoje, meninių gebėjimų lavinimas, bendravimas ir bendradarbiavimas 

bei tolerancijos skatinimas. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubas „Švyturys“ šią vasarą organizuoja vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą 

„Gera būti kartu“. 

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – uţtikrini vaikams ir jaunimui aktyvų, kūrybingą, nuotaikingą ir turiningą vasaros poilsį, mokant vaikus kūrybiškai 

ir aktyviai leisti laisvalaikį, sudominant skirtingomis meno rūšimis, lavinant kūrybinį mąstymą. 

 

Stovyklos uţdaviniai: 

 atskleisti vaiko išskirtines savybes ir individualius gabumus bei pagarbą vienas kitam;  

 skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą; 

 ugdyti savarankiškumą ir atsakomybės jausmą. 

 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos 

 

Vaikų amţius: 

Stovyklos programa skirta 7–14 metų vaikams / mokiniams 

 

I pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai  

II pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai, 12–14 metų vaikai / mokiniai 

 

Finansavimas: 

Stovykla nemokama. 

Transporto išlaidas, 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. 

 

Programą parengė: Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė, Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų švietimo renginių organizavimo mokytoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „GERA BŪTI KARTU“ VEIKLOS PLANAS 

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Vasarėlė 

prasidėjo 

Stovyklos atidarymas. Instruktaţas. 

Prevenciniai filmukai „Saugus kelyje, prie 

vandens telkinių“, „Patyčios tarp vaikų“. 

Susitikimas su Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato pareigūne 

Supaţinti vaikus su stovyklos 

elgesio taisyklėmis.  

Supaţindinti su policijos 

pareigūnų darbu, apţiūrėti 

komisariatą 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, 

KVPK, Kauno g. 6 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-05 

Surask 

skulptūrą 

 

Orientavimosi-sportinės varţybos „Surask 

skulptūrą“ 

 

Supaţindinti vaikus su 

orientavimosi sportu  

 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Klaipėdos skulptūrų 

parkas, K. Donelaičio g. 

6 B 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-06 

Ant bangos! 

 

Aktyvus laisvalaikis. Išvyka į Girulius. 

Aktyvi sportinė veikla. Kūrybinės estafetės 

 

Skatinti vaikus 

atsipalaiduoti gamtoje, 

formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Giruliai 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-07 

Profesija – 

mylėti tėvynę 

Susitikimas su Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie LR VRM Pakrančių apsaugos 

pasienio rinktine 

 

Supaţindinti su pasieniečio 

profesija 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Gintaro g. 1 

 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-08 

Kėglio taurė 

Sporto diena, išvyka į boulingą, draugiškos 

varţybos 

Skatinti ir puoselėti vaikų 

tarpusavio bendravimą, 

formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą  

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Boulingas 

„Forumas“, Šilutės pl. 

79 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

 



II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Vasaros ţiedai 

Dailės ir dizaino kūrybinės dirbtuvės 

Klaipėdos universiteto Botanikos sode 

Puoselėti vaikų meninius 

gabumus 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, KU Botanikos 

sodas, Kretingos g. 92 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

 2018-06-12 

Protėvių ţiedą 

pasigaminus... 

Išvyka į Kalvystės muziejų. Edukacinis 

uţsiėmimas 

 

Išmokti  pasigaminti baltų 

papuošalus iš ţalvario 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Kalvystės muziejus 

– Maţosios Lietuvos 

istorijos muziejus 

padalinys, Šaltkalvių 

g. 2, 2a 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-13 

Girulių 

bunkeriai 

 

Ekskursija į Klaipėdos II pasaulinio karo 

gynybinius įtvirtinimus „Memel Nord“ 

 

Supaţindinti su autentišku 

statiniu pakrantėje, karo 

istorija 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Giruliai, Baltijos 

pajūris 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-14 

Diena prie 

marių 

Išvyka į Kuršių Nerijos nacionalinio parko 

Gamtos muziejų. Edukaciniai uţsiėmimai 

etnografinėje pajūrio ţvejo sodyboje  

Ugdyti kultūringą muziejaus 

lankytoją. Skatinti domėtis 

seniausiu amatu – ţvejyba ir 

jos priemonėmis 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Smiltynė 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-15 

Mes esame 

turistai! 

Vasaros poilsio stovyklos II pamainos 

uţdarymas.  

Turistinis ţygis į Šernus prie Minijos:  

1) ištvermingųjų ţygis; 

2) sportiniai ţaidimai; 

3) malkų rinkimo konkursas; 

4) dešrelių kepimas ant lauţo. 

Skatinti  fizinę ištvermę,  

tarpusavio bendravimą 

 

 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Klaipėdos raj., 

Šernai 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 

Lietuviškos 

Išvyka į UAB „Klaipėdos duona“ Supaţindinti mokinius su 

duonos kepimo tradicijomis 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 



duonos kepimo 

tradicijos 

 

40, UAB „Klaipėdos 

duona“, Šilutės pl. 31 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Atvėrus mįslių 

skrynią 

Edukacinis uţsiėmimas Klaipėdos 

senamiestyje „Atvėrus mįslių skrynią“  

 

Puoselėti lietuvių liaudies 

papročius ir  tradicijas 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Klaipėdos 

senamiestis 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Ţaidimų 

pasaulyje 

Sveikatingumo diena. Edukaciniai 

uţsiėmimai gamtoje „Ţaidimų pasaulyje“ 

 

Skatinti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, Giruliai 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Saldi ekskursija 

Išvyka į konditerijos fabriką „Roshen“ Supaţindinti su konditerijos 

fabriko veikla 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40, UAB „Roshen“, 

Svajonės g. 27 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-22 

Iki pasimatymo 

Vasaros poilsio stovyklos III pamainos 

uţdarymas. Komandose savarankiškai 

paruoštų koncertinių numerių pristatymas 

 

Parodyti sukurtą meninę 

programą 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40 

KVLC klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 
_____________________________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

 

 

 

 

 


