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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CEENTRO KLUBO „ŢELMENĖLIS“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ PLANETA“ 2018 METŲ PROGRAMA 

 
Situacijos pristatymas (problemos analizė): 

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

vaikus dirbti komandoje. Stovyklos metu skatinsime vaikus kuo daugiau bendrauti ir kurti, pajausti bendravimo dţiaugsmą. Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubas „Ţelmenėlis“ šią vasarą organizuoja trijų pamainų vaikų vasaros poilsio dienos stovyklą „Vaikų planeta“.  

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – mokyti vaikus kūrybiškai ir aktyviai leisti laisvalaikį, domėtis skirtingomis meno rūšimis, lavinti kūrybinį mąstymą ir 

kūrybingai bei nuotaikingai leisti vasaros atostogas. 

 

Stovyklos uţdaviniai:  

 atskleisti vaiko išskirtines savybes ir individualius gabumus per įvairias meno formas; 

 lavinti vaikų kūrybiškumą; 

 skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą. 

 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos 

 

Vaikų amţius:  

Stovyklos programa skirta 7–11 metų vaikams / mokiniams 

 

I pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–11 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. 

 

Programą parengė: Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja, pavaduojanti metodinio darbo vadovė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CEENTRO KLUBO „ŢELMENĖLIS“ VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ 

PLANETA“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-04–2018-06-08 

2018-06-04 

Vasara, štai ir 

mes! 

Susipaţinimas ir grupės formavimas. 

Pirmoji mankšta, kelionė į Melnragės 

paplūdimį, priešpiečiai gamtoje, kelionė 

atgal 

Atvykusių vaikų registracija ir 

susipaţinimas. Supaţindinti su 

saugaus elgesio instruktaţu, 

vasaros dienos stovyklos 

elgesio taisyklėmis, programa 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B, Melnragės 

paplūdimys 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-05 

Detektyvų diena 

Kūrybinės dirbtuvės. „Detektyvo(-ės) 

įvaizdis“. Mankšta kitaip, detektyvinės 

istorijos kūrimas grupėse, detektyvinių 

istorijų pristatymas savo pasirinkta forma  

Lavinti vaikų fantaziją ir 

kūrybiškumą, ugdyti 

pasitikėjimą savo jėgomis, 

skatinti dirbti komandoje 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-06 

Aktorių diena 

 

Spektaklio kūrimas. Susipaţinimas su 

kviestiniais aktoriais, balso ir kūno 

lavinimo pratimai pagal aktorius, bendras 

spektaklio kūrimas kartu su aktoriais, 

kostiumų gamyba, parodome, ką kartu 

sukūrėme 

Kuriant spektaklį lavinti vaikų 

kūrybiškumą, bendravimo 

įgūdţius, skatinti vaikus dirbti 

komandoje 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-07 

Iškylautojų 

diena 

 

 

Aktyvus laisvalaikis. Renkamės prie 

senosios perkėlos, kelionė keltu į Smiltynę, 

mankšta gamtoje, estafetės, grįţimas keltu 

į perkėlą 

Skatinti vaikus keliauti ir 

judėti, puoselėti vaikų ryšį su 

gamta bei kartu mokytis 

pagarbos jai, mokyti dirbti 

komandoje 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B, Smiltynės miškas 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-08 

Muzikos diena 

 

Kūrybinės dirbtuvės. Protų kovos muzikos 

tema, dainų kūrimas grupėse, muzikiniai ir 

ritmikos ţaidimai, dainų pristatymai  

Ugdyti vaikų muzikinį 

kūrybiškumą, lavinti vaikų 

talentus, skatinti vaikus 

domėtis muzika bei jos istorija, 

atpaţinti skirtingus muzikos 

stilius 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 



II PAMAINA 2018-06-11–2018-06-15 

2018-06-11 

Magijos diena 

Magiškos kūrybinės dirbtuvės. Kūrybinės 

dirbtuvės, gaminame magiškas skrybėles, 

proto kovos filmų ir knygų apie magiją 

tema, stebuklingųjų skrybėlių pristatymas 

Supaţindinti su saugaus elgesio 

instruktaţu, vasaros dienos 

stovyklos elgesio taisyklėmis, 

programa Lavin-ti vaikų 

meninius gabumus, gebėjimą 

kurti ir fantazuoti, skatinti vaikų 

domėjimąsi filmais ir knygomis 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-12 

Šokių diena 

Šokio dirbtuvės. Mankšta šokių ritmu, 

šokių kūrimas grupėse, susipaţinimas su 

skirtingais šokių stiliais, šokių pristatymas 

Ugdyti vaikų kūrybiškumą, 

mokytis improvizuoti ir kurti, 

skatinti vaikus atsiskleisti per 

šokio meną 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-13 

Juokų diena 

 

Kūrybinės dirbtuvės. Grupių formavimas, 

linksmų istorijų kūrimas grupėse, istorijų 

pristatymas 

Ugdyti vaikų humoro jausmą, 

skatinti vaikus dirbti 

komandoje, pasitikėti vieni 

kitais 

KVLC Klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-14 

Sporto diena 

Aktyvus laisvalaikis. Buriamės į 

komandas, stalo teniso turnyras, stalo 

teniso turnyro laureatų apdovanojimai 

Skatinti vaikus aktyviai leisti 

laisvalaikį, puoselėti vaikų 

meilę sportui, skatinti vaikus 

dirbti komandoje, ugdyti vaikų 

pasitikėjimą savimi 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-15 

Kultūrų diena 

Kūrybinės dirbtuvės. Protų kovos skirtingų 

kultūrų ţinių tema, priešpiečiai, kuriame 

pristatymus apie pasirinktas kultūras, 

pristatome, ką sukūrėme kitoms grupėms 

Ugdyti vaikų susidomėjimą 

kitomis kultūromis, mokyti 

vaikus domėtis pasauliu ir būti 

kosmopolitiškais, skatinti 

vaikus drąsiai reikšti savo 

mintis, didinti pasitikėjimą 

savimi 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

III PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22 

2018-06-18 Aktyvus laisvalaikis. Išvyka prie Ievos Supaţindinti su saugaus elgesio KVLC klubas KVLC klubo „Ţelmenėlis“  



_____________________________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

Ţaidimų diena Simonaitytės kalno, buriamės į komandas, 

ţaidţiame aktyvius ţaidimus su kamuoliu, 

kelionė atgal 

instruktaţu, vasaros dienos 

stovyklos elgesio taisyklėmis, 

programa Ţaidimų metu skatinti 

vaikus aktyviai leisti laisvalaikį, 

puoselėti meilę gamtai 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Dailininkų 

diena 

Kūrybinės dirbtuvės. Buriamės į 

komandas, išsitraukiame temą,  piešiame 

gauta tema, graţiausio piešinio rinkimai 

Skatinti vaikus aktyviai ir 

įdomiai leisti laisvalaikį, ugdyti 

vaikų kūrybiškumą, mokyti 

vaikus dirbti komandoje ir 

kartu siekti rezultato 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Saldi diena 

Aktyvus laisvalaikis. Išvyka į konditerijos 

fabriką „Roshen“, grįţimas į klubą 

 

Skatinti vaikus aktyviai leisti 

laisvalaikį, išmokti gaminti 

rankų darbo saldainius 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B, UAB „Roshen“, 

Svajonės g. 27 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, 

neformaliojo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-06-21 

Pašėlusi diena 

Aktyvus laisvalaikis. Išvyka į Klaipėdos 

„Kar kar“ parką, tinklinio varţybos, 

grįţimas į klubą 

Skatinti vaikus aktyviai leisti 

laisvalaikį 

KVLC klubas 

„Ţelmenėlis“ Vingio g. 

14 B,  

Klaipėdos „Kar kar“ 

parkas, Herkaus Manto 

g. 81 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-22 

Aktyvioji diena 

Aktyvus laisvalaikis. Kelionė autobusu į 

Prano Domšaičio galeriją, grįţimas į klubą 

Lavinti vaikų susidomėjimą 

menu ir kultūra, ugdyti vaikų 

meninį skonį 

KVLC Klubas 

„Ţelmenėlis“, Vingio g. 

14 B , Klaipėdos Prano 

Domšaičio galerija, 

Liepų g. 33 

KVLC klubo „Ţelmenėlis“  

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 


