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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VASAROS FANTAZIJOS“ 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA  

 

Situacijos pristatymas (problemos analizė):  

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Vasaros fantazijos“ – stovykla, kurios metu vaikai poilsiauja, bendrauja ir pramogauja. Ši 

stovykla sukurs erdvę vaiko savirealizacijai, kurs ryšį su gamta, meninių gebėjimų lavinimui, bendravimui ir bendradarbiavimui bei tolerancijos 

skatinimui. 

 

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

nuotaikingai praleisti vasaros atostogas. 
 

Stovyklos uždaviniai: 

 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 (pirmadienis – penktadienis) 

 

Vaikų amžius:  

7–16 metų vaikai / mokiniai 

I pamaina – 2018-06-18 – 2018-06-22; 

II pamaina – 2018-06-25 – 2018-06-29. 
 

Finansavimas: 

Stovykla nemokama. 

Edukaciniai užsiėmimai, įvairių mokamų objektų lankymas finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės  lėšų. 

 

         Programą parengė: Andreanas Chariutinas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVAIKIO CENTRO  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VASAROS FANTAZIJOS“ VEIKLOS PLANAS  

 

DATA / TEMA VYKDOMOS PRIEMONĖS, RENGINIAI TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

I PAMAINA 2018-06-18–2018-06-22   II PAMAINA 2018-06-25-2018-06-29 

2018-06 

18, 25 

 

Vasaros stovyklos atidarymas. 

Susipažinimas, komandos formavimo 

žaidimai. Instruktažas. Stovyklos vėliavos 

kūrimas. Sportinės estafetės  prie jūros 

Supažindinti su saugaus elgesio 

instruktažu. Stovyklos veiklos 

plano pristatymas. Skatinti 

sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą 

KVLC Molo g. 60-1, 

Melnragės paplūdimys   

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06 

19, 26 

 

Kūrybinė diena. Dailės ir dizaino 

kūrybinės dirbtuvės Klaipėdos universiteto 

Botanikos sode. Edukacinis užsiėmimas 

„Pažink-piešk-atspėk“ 

Atskleisti vaikų gebėjimus, 

išskirtinės savybės. Puoselėti ir 

saugoti gamtą, pažinti gimtąjį 

kraštą  

KVLC Molo g. 60-1, 

Klaipėdos universiteto 

Botanikos sodas, 

Kretingos g. 92 

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06 

20, 27 

 

Turizmo diena. Žygis Melnragė–Giruliai. 

Komandiniai žaidimai, linksmosios 

estafetės, taiklumo varžybos   

Lavinti vaikų fizinę ištvermę 

žygio metu, mokyti saugiai ir 

tvarkingai elgtis gamtoje 

iškylaujant. Ugdyti domėjimąsi 

savo krašto unikalia gamta  

KVLC Molo g. 60-1, 

Melnragė – Giruliai 

paplūdimys 

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06 

21, 28 

 

Profesijos diena. Susitikimas su Klaipėdos 

apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos darbuotojais. Supažindinimas su 

gaisrų gesinimo įranga, technika, 

ugniagesių darbu 

Supažindinti vaikus su 

ugniagesių profesija 

KVLC Molo g. 60-1, 

Trilapio g. 12 

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-06 

22, 29 

 

Sporto diena. Išvyka į boulingą, draugiškos 

varžybos 

Skatinti ir puoselėti vaikų 

tarpusavio bendravimą, 

formuoti sveiką ir aktyvų 

gyvenimo būdą  

KVLC Molo g. 60-1, 

PC „Akropolis“, Apollo 

boulingas, Taikos pr. 61 

KVLC neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

    ____________________________________ 

 

 

 

ESANT NEPALANKIOMS ORO SĄLYGOMS, STOVYKLOS VEIKLOS PLANAS GALI KEISTIS 

 


