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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŢUVĖDRA“  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLŲ „BŪK LAISVAS“ IR „MES ČIA“ 2018 METŲ PROGRAMOS 

  
Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Moksleivių vasaros atostogų metu stovykla – puikus pasirinkimas gerai leisti laiką su bendraamţiais ir bendraminčiais. Labai svarbu skatinti 

vaikus ţvelgti į skirtingas veiklas per kūrybinio mąstymo prizmę. Šiuolaikinis vaikas yra paniręs į informacinių technologijų pasaulį, kuris įtraukia 

vaiką į virtualų pasaulį, uţdaro duris į kūrybinį mąstymą. Mums svarbu išryškinti kiekvieno vaiko individualumą, kūrybiškumą. Ši stovykla sukurs 

erdvę vaiko savirealizacijai, kurs ryšį su gamta, meninių gebėjimų lavinimą, bendravimą ir bendradarbiavimą bei tolerancijos skatinimą. Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro klubas „Ţuvėdra“ šią vasarą organizuoja trijų pamainų vasaros dienos stovyklą „Būk laisvas“ ir vienos pamainos vasaros 

dienos stovyklą „Mes čia“. 

 

Stovyklos pagrindinis tikslas – mokyti vaikus kūrybiškai ir aktyviai leisti laisvalaikį, iškylauti gamtoje, lavinti kūrybinį mąstymą ir kūrybingai bei 

nuotaikingai praleisti vasaros atostogas. 

 

Stovyklos uţdaviniai:  

 skatinti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, bendradarbiavimą bei pagarbą vienas kitam; 

 atskleisti vaiko išskirtines savybes ir individualius gebėjimus. 

 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos 

 

Vaikų amţius: 

Stovyklos programa skirta 7–17 metų vaikams / mokiniams 

 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Būk laisvas“ skirta 7–11 metų vaikams / mokiniams: 

I pamaina – 7–11 vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 

III pamaina – 7–11 metų vaikai / mokiniai 
 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Mes čia“ skirta 12–17 metų vaikams / mokiniams: 

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

moksleivio paţymėjimą ir, pagal poreikį, du viešojo transporto bilietus. 

 

Programą parengė: Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŢUVĖDRA“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „BŪK LAISVAS“ VEIKLOS PLANAS  
 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I, II, III PAMAINOS 2018-06-04–2018-06-22 

2018-06-04, 11, 

18 

Orientuokis 

gamtoje! 

Susipaţinimas ir grupės formavimas. 

Loginio mąstymo, fizinės, komandos 

formavimo uţduotys, orientavimosi 

varţybos 

Susipaţinti su vasaros dienos 

stovyklos elgesio taisyklėmis, 

formuoti grupes, mokyti 

orientuotis gamtoje 

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“, Herkaus 

Manto g. 77, 

nuotykių parkas „Kar 

Kar“, Herkaus Manto g. 

81 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-05, 12, 

19  

Miesto 

stovyklautojai  

Ţygis į pajūrio kempingą. Kūrybinės 

kulinarinės dirbtuvės 

Skatinti vaikus keliauti ir 

judėti. Mokytis gaminti maistą 

gamtoje  

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77, 

Pajūrio kempingas, 

Šlaito g. 3, Giruliai 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-06, 13, 

20 

Išlikimas 

 

Aktyvus laisvalaikis. Išvyka į bunkerį 

„Memel-Nord“,  

Naudojantis  minimaliomis 

priemonėmis, lavinti išlikimo 

gamtoje įgūdţius  

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“, Herkaus 

Manto g. 77, „Memel-

Nord“ Girulių 

paplūdimys 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-07, 14, 

21  

Pasileiskime 

plaukus 

 

Aktyvus laisvalaikis. Išvyka į Smiltynę. 

Aktyvi sportinė veikla. Kūrybinės estafetės 

Skatinti  vaikų fizinį aktyvumą  KVLC  klubas 

„Ţuvėdra“, Herkaus 

Manto g. 77, Smiltynės 

miškas 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-08, 15, 

22 

Gamtos menas 

Dailės ir dizaino kūrybinės dirbtuvės  

gamtoje. Visos savaitės aptarimas. 

Stovyklos uţdarymas 

Skatinti vaikų meninius 

gabumus, gebėjimą panaudoti 

gamtinę medţiagą kūrybos 

procese 

KVLC  klubas 

„Ţuvėdra“, Herkaus 

Manto g. 77, 

Melnragės paplūdimys 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 
_____________________________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŢUVĖDRA“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „MES ČIA“ VEIKLOS PLANAS  
 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

III PAMAINA 2018-06-18 – 2018-06-22 

2018-06-18  

Sveiko judesio 

diena  

Ţygis prie jūros. Išvyka į bunkerį „Memel-

Nord“  

Skatinti mokinius judėti. 

Naudojantis  minimaliomis 

priemonėmis, lavinti išlikimo 

gamtoje įgūdţius 

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Girulių paplūdimys 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-19 

Iškylaujam 

gamtoje 

Ţygis į pajūrio kempingą. Kūrybinės 

kulinarinės dirbtuvės 

 

Skatinti mokinius keliauti ir 

judėti. Mokytis gaminti maistą 

gamtoje 

KVLC  klubas 

„Ţuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Pajūrio kempingas, 

Šlaito g. 3, Giruliai 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-20 

Minam prie jūros 

 

Aktyvus laisvalaikis. Ţygis dviračiais prie 

jūros, mankšta, komandiniai, kūrybiniai  

ţaidimai 

Skatinti  mokinių fizinį 

aktyvumą 

 

 

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Smiltynės paplūdimys 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-21 

Šiandien šokam 

Kūrybinės šokio dirbtuvės Ugdyti kūrybiškumą, lavinti 

laikyseną, koordinaciją, ritmo 

pojūtį 

Klaipėdos vasaros 

koncertų estrada 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-06-22 

Geros vasaros! 

 

Filmukų kūrimo kūrybinės dirbtuvės, 

stovyklos uţdarymas 

Skatinti mokinius kurti, 

pritaikant išmaniąsias 

technologijas 

KVLC klubas 

„Ţuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

„Kark kar parkas“, 

Herkaus Manto g. 81 

KVLC klubo „Ţuvėdra“ 

metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 
_____________________________________________________ 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 


