
                                                                                                                     PATVIRTINATA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

         direktoriaus 2020 m. birželio 9 d. 

                                                                                                                       įsakymu Nr. V1-64 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „APLINK PASAULĮ PER 5 DIENAS“ PROGRAMA 

 

 

Stovyklos tikslas: 
Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo  saviraiškai ir identitetui atsiskleisti, pažinti ir patirti pasaulio kultūras, tradicijas, amatus. 

 

Stovyklos uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo  saviraiškai ir identitetui atsiskleisti, pažinti ir patirti pasaulio kultūras, tradicijas, amatus. 

2. plėtoti pažinimo ir saviraiškos poreikius, kūrybiškumą, socialinius emocinius įgūdžius; 

3. skatinti aktyvų laisvalaikį gamtoje, ekologišką mąstymą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

4. supažindinti su skirtingomis pasaulio kultūromis, tradicijomis, amatais. 

 

Laikas: 

2020-08-17 – 2020-08-21 10.00-14.00 val., 13.00-17.00 val. 

2020-08-24 – 2020-08-28 10.00-14.00 val., 13.00-17.00 val. 

 

Dalyviai: 

Stovyklos programa skirta 7-16 metų vaikams/ mokiniams 

 

Finansavimas: 

Stovykla nemokama. Transporto išlaidos finansuojamos tėvų lėšomis. 

 
Metodai ir formos: 

Taikomi neformaliojo ugdymo metodai, formuojantys vaikų atsakomybę, pasitikėjimą savimi, bendravimo įgūdžius, gebėjimą reikšti savo nuomonę: 

1. patirtinis mokymasis; 

2. aktyvus dalyvavimas. 

Veiklų organizavimo formos: 



1. kuriama emociškai palanki aplinka, skatinanti vaikų saviraišką ir kritinį mąstymą; 

2. organizuojamos pažintinės, kūrybinės, sportinės veiklos (išvykos, kūrybinės užduotys, komandiniai žaidimai, sportinės varžybos, darbas grupėse ir 

individualios užduotys); 

3. esant palankioms oro sąlygoms, visos veiklos organizuojamos gamtoje. 

 

Reikalingos priemonės: 

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

Kasdien privalo turėti drėgnų servetėlių, dezifekanto, vandens, užkandžių, saulės kremo, mokinio pažymėjimą, du viešojo transporto bilietus arba nuolatinį 

važiavimo bilietą.  

Stovyklos metu turėti teptuką, žirkles, piešimo priemonių. 

 

PROGRAMOS RENGĖJAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI STOVYKLOS PROGRAMĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO  

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ APLINK PASAULĮ PER 5 DIENAS“ PROGRAMA 

I PAMAINA 2020-08-17 – 2020-08-21  

II PAMAINA 2020-08-24 – 2020-08-28  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

2020-08-17; 2020-08-24; 

Tema – „Azija“ 

  10.00-14.00 val. 1. Pažintis su Azijos žemyno  

kraštovaizdžiu, kultūra, žemėlapiu, 

kalbomis; 

2. kūno tapyba tradiciniais 

motyvais; 

3. kultūros pažinimas ir tradicinių 

Azijos papuošalų ir aksesuarų 

gamyba;  

4. tradiciniai ir ritminiai Azijos 

žaidimai; 

5. susipažinimas su Azijoje 

populiariomis sporto šakomis ir 

turnyrų organizavimas - tai chi, 

sumo, stalo tenisas, šachmatai, 

domino, Jenga ir kt. 

Pristatyti ir supažindinti su 

Azijos žemynu. 

Supažindinti su įvairių 

genčių kūno puošybos 

tradicijomis, simbolika ir 

jos reikšme. Skatinti 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Išmokti pasigaminti 

tradicinius papuošalus. 

Puoselėti sveiką 

gyvenseną, skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą. Skatinti 

domėjimąsi kitomis 

kultūromis, papročiais.  

KVLC klubas „Draugystė“ Taikos pr. 95  Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

10.00-14.00 val. 

 

 

KVLC klubas „Liepsnelė“ Viršutinė g. 5, 

Kar kar parkas , H. Manto g. 81, Vasaros 

estrada Liepojos g. 1 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

 

KVLC klubas „Saulutė“ Šermukšnių g. 

11, Storosios liepos skveras, Klaipėdos 

turizmo ir kultūros informacijos centras, 

Turgaus g. 7  

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Švyturys“ Šilutės pl. 40, 

Draugystės parkas Šiaulių g. 19 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Želmenėlis“ Vingio g. 

14B, Sąjūdžio parkas Laukininkų g. 30, 

Reikjaviko parkas  

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Žuvėdra“ H. Manto g. 77, 

Vasaros estrada Liepojos g. 1 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

 

KVLC Molo g. 60-1, Melnragės 

paplūdimys, II-osios Melnragės 

gelbėjimo stotis  

2020-08-18; 2020-08-25; 

Tema – „Afrika“ 

  10.00-14.00 val. 1. Pažintis su Afrikos žemyno  

kraštovaizdžiu, kultūromis, 

tradicijomis, žemėlapiu; 

Pristatyti ir supažindinti su 

Afrikos žemynu. 

Supažindinti su įvairių 

KVLC klubas „Draugystė“ Taikos pr. 95, 

„Dino parkas“,  Pušyno g. 9, Radailių 

km., Klaipėdos raj. 

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo 



10.00-14.00 val. 

 

 

2. kūno tapyba Afrikos tradiciniais 

motyvais; 

3. kultūros pažinimas ir tradicinių 

Afrikos papuošalų ir aksesuarų 

gamyba, piramidžių gamyba; 

4. Afrikietiški ritmai panaudojant 

kūno perkusiją, būgnų gamyba iš 

antrinių žaliavų; 

5. Aborigenų ištvermės žygis 

(basomis kojomis pajausti 

skirtingus gamtos reljefus - bristi 

per vandenį, akmenis, smėlį, žolę ir 

pan.); 

6. susipažinimas su išnykusiais 

Žemės gyventojais dinozaurais. 

genčių kūno puošybos 

tradicijomis, simbolika ir 

jos reikšme. Skatinti 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Išmokti pasigaminti 

tradicinius papuošalus. 

Puoselėti sveiką 

gyvenseną, skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą. 

Kultūrinius, istorinius 

aspektus išryškinti per 

pramogą. Skatinti 

domėjimąsi kitomis 

kultūromis, papročiais. 

KVLC klubas „Liepsnelė“ Viršutinė g. 5 

Kar kar parkas  

H. Manto g. 81, 

Vasaros estrada Liepojos g. 1 

renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 
10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Saulutė“ Šermukšnių g. 

11, Smiltynė 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Švyturys“ Šilutės pl. 40, 

Sąjūdžio parkas Laukininkų g. 30 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Želmenėlis“ Vingio g. 

14B, Draugystės parkas Šiaulių g. 19, 

Sąjūdžio parkas  Laukininkų g. 30 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Žuvėdra“  

H. Manto g. 77, Giruliai 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC Molo g. 60-1, Pajūrio mėlynasis 

sveikatingumo takas 

2020-08-19; 2020-08-26; 

Tema – „Europa“ 

  10.00-14.00 val. 1. Pažintis su Europos žemyno 

žemėlapiu, krašto istorija,  kultūra, 

amatais; 

2. kūno tapyba Europietiškais 

tradiciniais motyvais;  

3. Europietiško maisto ruošimo 

edukacija; 

4. susipažinimas su Europoje 

populiariomis sporto šakomis: 

vaikų futbolo čempionatas, 

badmintono turnyras, kėglių 

turnyras, stalo futbolo turnyras, 

smiginio turnyras. 

Pristatyti ir supažindinti su 

Europos žemynu. 

Supažindinti su įvairių 

genčių kūno puošybos 

tradicijomis, simbolika ir 

jos reikšme. Skatinti 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Išmokti pasigaminti 

tradicinius papuošalus, 

įrankius. Puoselėti sveiką 

gyvenseną, skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą. Skatinti 

domėjimąsi kitomis 

kultūromis, papročiais. 

 

 

KVLC klubas „Draugystė“ Taikos pr. 95, 

Vasaros estrada Liepojos g. 1, Melnragės 

paplūdimys 

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

10.00-14.00 val. 

 

 

KVLC klubas „Liepsnelė“ Viršutinė g. 5, 

Vasaros estrada Liepojos g. 1, Melnragės 

paplūdimys 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

 

KVLC klubas „Saulutė“ Šermukšnių g. 

11, Vasaros estrada Liepojos g. 1, 

Melnragės paplūdimys 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Švyturys“ Šilutės pl. 40, 

Vasaros estrada Liepojos g. 1, Melnragės 

paplūdimys 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Želmenėlis“ Vingio g. 

14B, Vasaros estrada Liepojos g. 1, 

Melnragės paplūdimys 

10.00-14.00 val.; KVLC klubas „Žuvėdra“  



13.00-17.00 val. 

 

 H. Manto g. 77, Vasaros estrada Liepojos 

g. 1, Melnragės paplūdimys 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC Molo g. 60-1, Vasaros estrada 

Liepojos g. 1, Melnragės paplūdimys 

2020-08-20; 2020-08-27; 

Tema – „Amerika“ 

  10.00-14.00 val. 1. Pažintis su Amerikos žemynų 

kraštovaizdžiu, tradicijomis, 

žemėlapiu; 

2. Indėnų kūno tapyba tradiciniais 

motyvais; 

3. kultūros pažinimas ir tradicinių 

Amerikos papuošalų ir aksesuarų 

gamyba (medžioklės ypatumai, 

pėdsekystės mokslas, „kutosų“ 

gamyba); 

 4. estafetės ir žaidimai su 

netradiciniu inventoriumi randamu 

gamtoje (lazdos metimas į tolį, 

bato metimas į taikinį, piramidžių 

statymas, lobio paieška); 

5. susipažinimas su išnykusiais 

Žemės gyventojais dinozaurais. 

Pristatyti ir supažindinti su 

Amerikos žemynu. 

Supažindinti su Indėnų 

genčių kūno puošybos 

tradicijomis, simbolika ir 

jos reikšme. Skatinti 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Išmokti pasigaminti 

tradicinius papuošalus, 

įrankius. Puoselėti sveiką 

gyvenseną, skatinti aktyvų 

gyvenimo būdą. Skatinti 

domėjimąsi kitomis 

kultūromis, papročiais. 

KVLC klubas „Draugystė“ Taikos pr. 95, 

Draugystės parkas Šiaulių g. 19, 

Skulptūrų parkas K. Donelaičio g. 6B 

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

10.00-14.00 val. 

 

 

KVLC klubas „Liepsnelė“ Viršutinė g. 5 

„Dino parkas“,  Pušyno g. 9, Radailių 

km., Klaipėdos raj. 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Saulutė“ Šermukšnių g. 

11, Skulptūrų parkas K. Donelaičio g. 6B 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Švyturys“ Šilutės pl. 40, 

parkas Debreceno g. 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Želmenėlis“ Vingio g. 

14B, Kar kar parkas, H. Manto g. 81, 

Skulptūrų parkas K. Donelaičio g. 6B  

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Žuvėdra“  

H. Manto g. 77, Giruliai 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC Molo g. 60-1 

Melnragės miškas 

2020-08-21; 2020-08-28; 

Tema - „Australija“ 

  10.00-14.00 val. 1. Pažintis su Australijos žemyno  

kraštovaizdžiu, tradicijomis; 

2. kūno tapyba tradiciniais 

motyvais; 

Pristatyti ir supažindinti su 

Australijos žemynu. 

Supažindinti su Australijos 

genčių kūno puošybos 

tradicijomis, simbolika ir 

KVLC klubas „Draugystė“ Taikos pr. 95, 

Draugystės parkas Šiaulių g. 19 

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

10.00-14.00 val. 

 

 

KVLC klubas „Liepsnelė“ Viršutinė g. 5 

Kar kar parkas, H. Manto g. 81 , 

Vasaros estrada Liepojos g. 1 



10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

 

3. kultūros pažinimas (susipažinti 

su seniausia pasaulyje aborigenų 

kultūra, išmokti Naujosios 

Zelandijos HAKA); 

4. tradiciniai ir ritminiai 

Australijos žaidimai (tradicinio 

instrumento „Lietutis“ gamyba iš 

antrinių žaliavų, kengūrų 

estafetės); 

5. susipažinimas su išnykusiais 

Žemės gyventojais dinozaurais 

jos reikšme. Skatinti 

kūrybiškumą ir vaizduotę. 

Išmokti pasigaminti 

tradicinius papuošalus, 

įrankius. Puoselėti sveiką 

gyvenseną, skatinti aktyvų 

ir ekologišką gyvenimo 

būdą. Skatinti domėjimąsi 

kitomis kultūromis, 

papročiais. 

KVLC klubas „Saulutė“ Šermukšnių g. 

11, Jono kalnelis, „Dino parkas“,  

Pušyno g. 9, Radailių km., Klaipėdos raj. 

mokytojai, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Švyturys“ Šilutės pl. 40, 

„Dino parkas“,  Pušyno g. 9, Radailių 

km., Klaipėdos raj. 

10.00-14.00 val. 

 

KVLC klubas „Želmenėlis“ Vingio g. 

14B, „Dino parkas“,  Pušyno g. 9, 

Radailių km., Klaipėdos raj. 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC klubas „Žuvėdra“, H. Manto g. 

77, Giruliai 

10.00-14.00 val.; 

13.00-17.00 val. 

KVLC Molo g. 60-1, Melnragės 

paplūdimys 

 

 

Parengė 

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Modesta Vainorienė 

 

2020-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


