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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO ATVIRŲ VAIKŲ ERDVIŲ 2020 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Data Savaitės diena Laikas Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

2020-04-01 

- 2020-05-

30 

Balandis - 

gegužė 

13.30 Akcija skirta padėkoti 

gydymo įstaigų 

darbuotojams „Ačiū, kad 

esate“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė, 

(dalyvauti gali visi 

norintys prisidėti prie 

akcijos) 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-01 Trečiadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės, 

video formatu „Melagių 

dienos akiniai“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-01 Trečiadienis 13.30 Užduotis „Tiesa ar 

melas?“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-01 Trečiadienis 13.30 

15.30 

Kūrybinės dirbtuvės 

pasaulinei paukščių 

dienai paminėti 

„Paukščių namelis iš 

antrinių žaliavų“ (video 

formatu ) 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-01 Trečiadienis 13.30 Žaidimas „Namų lobio 

paieška“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-02 Ketvirtadienis 13.30 „Spalvotų eksperimentų 

diena“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 



 

2020-04-02 Ketvirtadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės 

„Velykų raštai“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-02 Ketvirtadienis 13.30 Kūrybinė užduotis H. K. 

Anderseno gimtadienio ir 

Pasaulinės vaikiškos 

knygos dienai paminėti 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-03 Penktadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės. 

„Pasipuoškime Šv. 

Velykoms namučius“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-06 Pirmadienis 13.30 Edukacinis vaizdo įrašas 

„5 idėjos laisvalaikiui 

namie“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-06 Pirmadienis 14.30 Sveiko gyvenimo būdo 

popietė „Ir sveika, ir 

saldu“ (vaizdo įrašas) 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-07 Antradienis 14.00 Interaktyvios - kūrybinės 

dirbtuvės „Viskas apie 

poną Kiaušinį“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-08 Trečiadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės 

(video ir foto medžiaga) 

„Kaip pasigaminti žiedą 

iš sąvaržėlės“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-08 Trečiadienis 13.30 Užduotis „Užšifruotas 

žodis“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-08 Trečiadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės 

„Eksperimentinis 

kiaušinio marginimas“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 



 

2020-04-08 Trečiadienis 14.00 Kūrybinės dirbtuvės 

video formatu 

„Apyrankės iš augalų“ 

 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-08 Trečiadienis 17.00 Virtualus kryžiažodis, 

naudojantis 

https://crosswordlabs.co

m/ platforma „Margutis“ 

 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-09 Ketvirtadienis 13.30 „Saldžių bandymų diena“ Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-09 Ketvirtadienis 

 

13.30 Interaktyvi užduotis 

„Detektyvas“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-09 Ketvirtadienis 

 

13.30 Įdomybės „Kosminis 

kiaušinis“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-10 Penktadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės 

„Valgoma – nevalgoma“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-10 Penktadienis 13.30 Interaktyvi užduotis-

dėlionė „Velykos jau čia“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-10 Penktadienis 14.30 Velykinis kryžiažodis 

„Kas tai?“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

https://crosswordlabs.com/
https://crosswordlabs.com/


 

2020-04-14 Antradienis 13.30 „Juokų maišelis“ -  

video ir foto apie 

pokštus. Juokingos 

užduotėlės. „Linksmasis 

protmušis“ su kahoot 

programėle. 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-15 Trečiadienis 13.30 Piešinių akcija Kultūros 

dienai paminėti 

„Kultūros vėliava“ 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-15 Trečiadienis 15.30  Loginės, meninės 

užduotys „Pažink 

Lietuvą“ 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-15 Trečiadienis 13.30 Užduotis „Rask savo 

šalies vėliavą“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-15 Trečiadienis 13.30 Kulinarinės kelionės 

„Gaminu pats“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-16 Ketvirtadienis 13.30 „Eksperimentuokime 

netvarkingai!“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-16 Ketvirtadienis 13.30 Akcija „Renkuosi 0“ Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-16 Ketvirtadienis 13.30 Virtuali išvyka  „Kelionė 

į ledynmetį“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 



 

2020-04-17 Penktadienis 13.30 Užduotys „Emocijos“ 

Nuo :(  iki  :) 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-20 Pirmadienis 13.30 Edukacinis vaizdo įrašas 

apie naminius gyvūnus 

„Aš - tavo šeima“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-20 Pirmadienis 14.30 Kūrybinė užduotis 

„Natos kalba“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-21 Antradienis 13.30 Interaktyvios kūrybinės 

dirbtuvės. „Dėžė, dėželė, 

dėžutė“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-21 Antradienis 13.30 „Proto bokštai“. 

Video ir foto medžiaga 

apie įdomius faktus, 

išradimus, 7 pasaulio 

stebuklus. Kryžiažodis. 

Protmūšis su kahoot 

programėle. 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-22 Trečiadienis 13.00 Kulinarinės kelionės 

„Gaminu pats“. Tema - 

lėkštės linksmybės. 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-22 Trečiadienis 13.30 Tarptautinei motinos 

žemės dienai skirtos 

kūrybinės dirbtuvės  

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-22 Trečiadienis 14.00 Loginė užduotis „Pabaik 

sakinį“ 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 



 

2020-04-22 Trečiadienis 17.00 Akcija, Tarptautinei 

motinos žemės dienai 

„Aš - žemės vaikas“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-23 Ketvirtadienis 13.30 „Magiškų bandymų 

diena“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-23 Ketvirtadienis 13.30 Kūrybinės interaktyvios 

užduotys Pasaulinei 

knygos dienai paminėti  

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-24 Penktadienis 13.30 Užduotėlės „Linksmoji 

matematika“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-27 Pirmadienis 13.30 Edukacinis vaizdo įrašas, 

profesijų pristatymas 

„Profesionalas“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-27 Penktadienis 14.00 Pasaulinė tvarkymosi 

diena „Darom“  

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC bendruomenė,  

AVE vaikai ir 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-27 Pirmadienis 14.30 Sveiko gyvenimo būdo 

popietė „Aktyvūs namie“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-29 Trečiadienis 13.30 LIVE transliacija, 

žaidimas „Šokių šarados“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-29 Trečiadienis 15.30 Protmūšis „Šokis pokis“ 

 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 



 

2020-04-29 Trečiadienis 13.30 Kūrybinės dirbtuvės 

„Kastanječių gamyba“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-29 Trečiadienis 13.30 Iššūkis „Gyvūnai tarp 

mūsų“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-30 Ketvirtadienis 13.30 „Pasigaminsiu pats“ 

diena 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-30 Ketvirtadienis 13.30 Akcija „PaJAZZuokim!“ 

skirta Pasaulinei džiazo 

dienai paminėti  

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

2020-04-30 Ketvirtadienis 13.30 Kūrybinė užduotis 

„Detektyvas“ 

Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

AVE vaikai ir KVLC 

mokiniai 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro ir 

Atvirų vaikų erdvių 

Facebook paskyros 

 

KVLC* – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

AVE* – atviros vaikų erdvės                                                                        _____________________________________ 

 

Veiklos vykstančios nuolat: 

● pamokų ruoša; 

● kino popietės 

● arbatos popietės; 

● kūrybinės bei edukacinės dirbtuvėlės;  

● stalo žaidimai, X-box ir stalo futbolas. 

 

Parengė 

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Modesta Vainorienė 

2020-03-31 


