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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO  

KŪRYBINĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ATRASK SAVE“ 2018 METŲ PROGRAMA  

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Kūrybinės vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos „Atrask save“, kurių metu vaikai poilsiauja ir lavina savo meninius gebėjimus kartu su draugais 

ir vadovais. Kūrybinės vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos organizavimo metu derinamas vaiko poilsis, fizinis aktyvumas bei kūrybinis mąstymas.  

 

Kūrybinės vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos pagrindinis tikslas – įtraukti vaikus / mokinius į turiningą veiklą, kurių metu aktyviai ilsėdamiesi įgis 

naujų įgūdžių ir kompetencijų bei lavins savo kūrybiškumą.  

 

Kūrybinių dirbtuvių uždaviniai: 

 organizuoti kūrybines, menines dirbtuves; 

 skatinti vaikų fantaziją ir kūrybiškumą; 

 lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 

 ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, savarankiškumą ir atsakomybės jausmą. 
 

Vieta: Molo g. 60-1 (Melnragė) 
 

Laikas: nuo 10.00 iki 14.00 valandos  

 

Vaikų amžius:  

Kūrybinės stovyklos programa skirta 7–12 metų vaikams / mokiniams 

 

I pamaina – 7–12 metų vaikai / mokiniai 

II pamaina – 7–12 metų vaikai / mokiniai 
 

Finansavimas: 

Kūrybinė stovykla nemokama. 

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

 

 



Reikalingos priemonės: 

Visi kūrybinėje vaikų vasaros poilsio dienos stovykloje dalyvaujantys vaikai turi ateiti patogiai apsirengę ir apsiavę, su galvos apdangalu. Kasdien 

privalo turėti vandens, užkandžių, moksleivio pažymėjimą ir du viešojo transporto bilietus. 

Kūrybinės vaikų vasaros poilsio dienos stovyklos dalyviai turi turėti: patiesalą, kurį būtų galima tiesti lauke, piešimo ir spalvotos popieriaus, guašo, 

flomasterių. 

 

Programą parengė: Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO  

KŪRYBINĖS VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ATRASK SAVE“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I, II PAMAINOS 2018-06-04–2018-06-15 

2018-06-04, 11 

 

Susipažinimas, kūrybinių dirbtuvių 

programos ir veiklos  pristatymas. 

Dailės kūrybinės dirbtuvės. 

Tapymas ant akmenų ir kitų netradicinių 

paviršių. 

Išvyka prie jūros. Smėlio pilių statymas ir 

puošyba 

Supažindinti su saugaus elgesio 

instruktažu. Lavinti 

kūrybiškumą ir meninius 

gebėjimus, pristatyti piešimo 

technikas ir priemones 

KVLC, Molo g. 60-1 KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-05, 12 

 

Muzikos kūrybinės dirbtuvės. 

Šokio kūrybinės dirbtuvės. 

Talentų konkursas: šou paruošimas ir 

pasirodymai 

Atskleisti vaikų gebėjimus 

talentų konkurso pasiruošimo ir 

pasirodymo metu 

KVLC, Molo g. 60-1 KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-06, 13 

 

Floristikos kūrybinės dirbtuvės. 

Keramikos kūrybinės dirbtuvės 

Lavinti kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus, skatinti 

panaudoti gamtinę medžiagą 

kūrybos procese. 

Supažindinti su keramikos 

subtilybėmis, formomis, molio 

raiškos galimybėmis 

KVLC, Molo g. 60-1 KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-07, 14 

 

Krašto istorijos pažinimo kūrybinės 

dirbtuvės „Atrask skulptūrą“ Klaipėdos 

skulptūrų parke  

Supažindintini su Klaipėdos 

skulptūrų parko istorija 

KVLC, Molo g. 60-1 

Klaipėdos skulptūrų 

parkas 

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06-08, 15 

 

Perkusijos kūrybinės dirbtuvės. 

Sveikos mitybos, stalo etiketo ir estetikos 

kūrybinės dirbtuvės 

Suteikti būgnų grojimo žinių, 

lavinti kūrybiškumą ir 

meninius gebėjimus. 

Lavinti sveikos gyvensenos, 

stalo etiketo ir estetikos 

pamatiniais principais įgūdžius 

KVLC, Molo g. 60-1 KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

_____________________________________________________ 
 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

 


