
KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO   

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

  
Situacijos pristatymas (problemos analizė):  
 Vasaros atostogų metu labai svarbu užimti vaikus, tenkinant jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius. Stovyklos metu 

ugdomos kompetencijos, kurios padeda asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla – tai stovykla, kurioje 

derinamas vaiko poilsis, fizinis aktyvumas bei kūrybinis mąstymas. Stovyklos metu lavinami meniniai gebėjimai, bendravimo įgūdžiai, 

organizuojamas smagus laikas gryname ore, aktyvios pramogos bei edukacinės veiklos, pažintis su naujais draugais, neišdildomų įspūdžių patirtis. 

 

Stovyklos tikslas:   

 Sudaryti sąlygas vaikams turiningai ir aktyviai leisti laisvalaikį, tobulinti komunikavimo, pažinimo, socialines ir asmenines kompetencijas 

vasaros atostogų metu. 

 

Stovyklos uždaviniai:  

 Skatinti vaikų saviraišką, komunikacinius įgūdžius; 

 Ugdyti vaikų orientacinius gebėjimus ir pagilinti žinias naudojantis žemėlapiu; 

 Lavinti sveikos gyvensenos įgūdžius. Skatinti vaikų fizinį aktyvumą; 

 Leisti vaikams patirti bei atrasti įspūdingą mokslo pasaulį iš naujo; 

 Supažindinti vaikus su Klaipėdos krašto istorija. 

 

Laikas:  

I, II, III pamaina nuo 10.00 iki 14.00 valandos 

               

Dalyviai: 

Stovyklos programa skirta 7–16 metų vaikams / mokiniams  

 

Finansavimas:  

Stovykla nemokama. 

Transporto išlaidos, išvykos finansuojamos iš tėvų lėšų. 

 

Reikalingos priemonės: 

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

užkandžių, mokinio pažymėjimą ir pagal poreikį du viešojo transporto bilietus. 

 

PROGRAMOS RENGĖJAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI STOVYKLOS PROGRAMĄ 
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1 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA 

I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21 

                       

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

„Sveiki 

atvykę!“ 

 

Stovyklos atidarymas „Sveiki atvykę!“ 

(stovyklos taisyklių, šūkio bei vėliavos 

kūrimas) 

  

Supažindinti su saugaus elgesio 

instruktažu, vasaros stovyklos 

programa 

Klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai  

2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos  

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija  

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis”  

 

Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo  

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-13,20 

„Sveikatingumo 

taku“ 

Žygis „Sveikatingumo taku” 

 

Aktyviai leisti laisvalaikį, lavinti 

bendravimo įgūdžius 

Klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško 

šokis“ 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų 

oazė“ 

Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius, skatinti 

fizinį aktyvumą bei pagarbą 

vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

     ______________________ 
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2 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21 

                            

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

„Startas“ 

Vasaros stovyklos atidarymo šventė, 

stovyklos taisyklių, šūkio bei vėliavos 

kūrimas 

Supažindinti vaikus su saugaus 

elgesio instruktažu, vasaros  

stovyklos programa. Grupių 

formavimas. Leisti aktyviai 

laisvalaikį 

Klubas 

„Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais. Edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos  

 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-12,19 

 Magijos 

laboratorija 

Magijos laboratorija  

„Absoliutus nulis“ 

 

Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-13,20 

„Rask mane, aš 

Gintaras“ 

 

Išvyka prie jūros. Judrieji žaidimai. 

Varžybos „Rask mane, aš Gintaras“ 

Tobulinti komunikavimo ir 

asmenines kompetencijas, lavinti 

kūrybiškumą 

Melnragės 

paplūdimys 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

 2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

     ____________________ 
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3 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

 I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21  

                      

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

„Sveikas 

atvykęs“ 

 

Susipažinimas, komandos formavimo 

žaidimai, sportinės užduotys 

Supažindinti su stovyklos 

taisyklėmis ir aptarti stovyklos 

programą. Ugdyti 

bendruomeniškumą, 

pareigingumą, grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

Klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių g. 

11  

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

 2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija  

 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis“ Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-13,20 

„Miško 

paslaptys“ 

Lobio ieškojimas gamtoje, susipažinimas su 

topografijos pagrindais, orientaciniu sportu 

Skatinti mokinius judėti, ugdyti 

vaikų orientacinius gebėjimus 

Klubas 

„Saulutė“, 

Šermukšnių g. 

11, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško šokis“ 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

 Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

        ___________________ 
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4 PRIEDAS  

 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

 I PAMAINA, 2019-06-10 - 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 - 2019-06-21  

                                           

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

Stovyklos 

atidarymas 

 

Vaikų vasaros  stovyklos atidarymas. 

Susipažinimo žaidimai 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą, puoselėti 

bendravimą. Susipažinti su 

saugaus elgesio taisyklėmis 

Klubas 

„Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

 2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija  

 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis“ Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-13,20 

„Energizuojamės“ 

Edukacinė ekskursija į „Klaipėdos energiją” Supažindinti su energijos 

gavimo būdais, kasdienės buities 

ypatumais 

 

Klubas 

„Švyturys“, 

Šilutės pl. 40, 

Klaipėdos 

energija, 

Ryšininkų g. 

11 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

 Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

        _____________________ 
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5 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ 

 VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA 

I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21 
                      

 

        ______________________ 

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

„Vasaros 

prisilietimas“ 

Stovyklos atidarymas „Vasaros 

prisilietimas“. Komandos formavimo 

užduotys (šūkio, vėliavos kūrimas, 

priesaika) 

 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

Klubas 

„Želmenėlis“, 

Vingio g. 

14B 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“  

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija  

 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis“ Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-13,20 

„Ištvermės 

diena“ 

 

 

Turistinis žygis „Ištvermės diena“ Skatinti vaikus keliauti ir judėti. 

Mokyti aktyvaus laisvalaikio 

praleidimo būdų 

Klubas 

„Želmenėlis“, 

Vingio g. 

14B, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško 

šokis“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

 Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 
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6 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

 I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21 

         

 

DATA 

 

RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2018-06-10,17 

Susipažinimas ir 

grupės 

formavimas 

Stovyklos atidarymas.  

Komandos formavimo užduotys (šūkio, 

vėliavos kūrimas). Kūrybinės kulinarinės 

dirbtuvės, komandiniai žaidimai 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą. Mokytis gaminti 

maistą gamtoje 

Klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

g. 77 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

renginių organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

 2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija  

 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis“ Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-13,20 

„Miško 

paslaptys“ 

Lobio ieškojimas gamtoje, susipažinimas su 

topografijos pagrindais, orientaciniu sportu 

Skatinti mokinius judėti, ugdyti 

vaikų orientacinius gebėjimus 

Klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto 

g. 77, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško šokis“ 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

 Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Skyriaus vedėjas, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytojas, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

                         _______________________ 
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7 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO   

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“ PROGRAMA  

 I PAMAINA, 2019-06-10 – 2019-06-14, II PAMAINA, 2019-06-17 – 2019-06-21 

                      

 

DATA RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-10,17 

„Sveikas 

atvykęs“ 

 

Susipažinimas, komandos formavimo 

žaidimai 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą, grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

Molo g. 60-1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

 2019-06-11,18 

„Keliautojai 

laiku“ 

Susitikimas su Baltų vikingais, edukaciniai 

žaidimai, inscenizuotos varžybos 

Supažindinti vaikus su 

Klaipėdos krašto istorija 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-12,19 

Magijos 

laboratorija  

 

Magijos laboratorija „Absoliutus nulis“ Leisti vaikams patirti bei atrasti 

įspūdingą mokslo pasaulį iš 

naujo 

Nuotykių 

parkas Kar-

Kar, Herkaus 

Manto g. 81 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-11,18 

„Miško 

paslaptys“ 

Orientaciniai žaidimai, susipažinimas su 

topografijos pagrindais 

Ugdyti vaikų orientacinius 

gebėjimus ir pagilinti 

naudojimosi žemėlapiu žinias 

Molo g. 60-1, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško 

šokis“ 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-14,21 

„Pramogų oazė“ 

 

 Linksmosios estafetės, žaidimai Lavinti vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius. Skatinti 

vaikų fizinį aktyvumą bei 

pagarbą vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragė 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

                          ______________________ 
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8 PRIEDAS  

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO   

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „VAIKŲ VASAROS SOSTINĖ“  PROGRAMA  

 III PAMAINA, 2019-06-25 – 2019-06-28 

                                           

 

DATA RENGINIO PAVADINIMAS TIKSLAI VIETA VYKDYTOJAS 

2019-06-25 

„Sveikas 

atvykęs“ 

 

Susipažinimas, komandos formavimo 

žaidimai 

Ugdyti bendruomeniškumą, 

pareigingumą, grįstą bendravimo 

ir bendradarbiavimo principais 

Molo g. 60-1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-26 

„Miško 

paslaptys“ 

Orientaciniai žaidimai, susipažinimas su 

topografijos pagrindais 

Ugdyti vaikų orientacinius 

gebėjimus ir pagilinti 

naudojimosi žemėlapiu žinias 

Molo g. 60-1, 

Smiltynė, 

miško takas 

„Miško 

šokis“ 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-27 

„Kūrybinė 

diena“ 

Paveikslų kūrimas iš gamtinės medžiagos Lavinti vaikų meninius 

gebėjimus, aktyviai leisti 

laisvalaikį 

Molo g. 60-1 

Melnragės 

paplūdimys, 

miškas 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2019-06-28 

„Pramogų oazė“ 

Linksmosios  estafetės, žaidimai Skatinti judėjimą, sveiką 

gyvenimo bei ugdyti pagarbą 

vienas kitam 

Molo g. 60-1, 

Melnragės 

paplūdimys 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

                          ______________________ 
 

 

 

 


