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 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ATRASK! KURK! TOBULĖK!“ PROGRAMA 

 

Stovyklos tikslas: 
Organizuoti aktyvų ir patirtimi grįstą mokinių vasaros poilsį, užtikrinant asmeninių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą. 

 

Stovyklos uždaviniai: 

1. Formuoti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną ir aktyvų gyvenimo būdą. 

2. Atkreipti dėmesį į ekologines problemas, ugdyti suvokimą tausoti gamtos išteklius. 

3. Aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir ugdyti elgesio gamtoje kultūrą. 

4. Ugdyti mokinių loginį ir kritinį mąstymą, orientacijos ir laiko planavimo gebėjimus. 

5. Skatinti kūrybiškumą, savarankiškumą bei pastabumą.  

6. Lavinti savitvardos, tarpusavio santykių, sprendimų priėmimo įgūdžius. 

 

Laikas: 

2021-08-23 – 2021-08-27 10.00-14.00 val. 

 

Dalyviai: 

Stovyklos programa skirta 7-18 metų Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose ar ikimokyklinio ugdymo įstaigose besimokantiems priešmokyklinio 

ugdymo ir 1–12 klasių mokiniams.  

 

Finansavimas: 

Stovykla nemokama, dalinai finansuojama Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis. Transporto išlaidos finansuojamos tėvų lėšomis. 

 
Metodai ir formos: 

Vaikas dalyvaus vaikų vasaros poilsio stovyklos programoje  pagal numatytas pasirinktos krypties veiklas ir priemones. 

Taikomi patirtimi ir aktyvia veikla grįsti neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys sveiką gyvenseną, gamtos pažinimą,  kūrybinį, kritinį mąstymą, 

savarankiškumą, atsakomybės jausmą. 
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Veiklų organizavimo formos - komandiniai, teatriniai, grupės formavimo žaidimai, diskusijos, praktinės ir kūrybinės užduotys, darbas grupėse, išvykos, 

žygiai, sportinės varžybos, refleksijos. 

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, dezinfekanto, vandens, užkandžių, saulės kremo, mokinio pažymėjimą, du viešojo transporto bilietus arba nuolatinį 

važiavimo bilietą.  

 

PROGRAMOS RENGĖJAI PASILIEKA TEISĘ KEISTI STOVYKLOS PROGRAMĄ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „DRAUGYSTĖ“ 

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS „ATRASK! KURK! TOBULĖK!“ PROGRAMA 

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Anglų kalbos programa „Let‘s have fun!“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 
„Where?“ 

Veiklomis atsakome į klausimus: 

Kokiose šalyse žmonės kalba angliškai? Kiek ten 

gyvena žmonių? Kokios yra tų šalių sostinės? 

Kokie yra tų šalių simboliai? Ką žinome apie tas 

šalis? Kurią vaikai norėtų aplankyti ir kodėl? 

Veiklos: 

spalviname šalių žemėlapius, užpildome 

informaciją apie šalis, piešiame jų vėliavas, 

diskutuojame 

Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Supažindinti vaikus 

su įvairiais angliškai 

kalbančių šalių 

gyvenimo aspektais, 

tobulinant jų anglų 

kalbos įgūdžius ir 

lavinant jų 

kūrybiškumą.  

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

Dalia 

Mačiulienė, 

skyriaus vedėja, 

Jelena Osipkova, 

Agnė 

Ramonaitė, 

Arnoldas Bučys, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 
„Who?“ 

Veiklomis atsakome į klausimus: 

Kokie žmonės gyvena angliškai kalbančiose šalyse? 

Kokius darbus jie dirba? Kokios yra jų tradicijos? Kas 

yra jų įžymybės? 

Veiklos:  

sprendžiame viktoriną apie angliškai kalbančių šalių 

įžymius žmones, skanaujame tradicišką anglišką 

arbatą, gaminame kaubojaus kepurę ir bumerangą 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

 

 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 
„What?“ 

Veiklomis atsakome į klausimą:  

Ką valgo angliškai kalbančiose šalyse? 

Veiklos:  

keliaujame į greito maisto restoraną 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95, 

Greito maisto 

restoranas 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 
„How?“ 

Veiklomis atsakome į klausimą: 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 
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Kaip žmonės angliškai kalbančiose šalyse leidžia savo 

laisvalaikį?  

Veiklos:  

organizuojame pikniką parke, žaidžiame sportinius 

žaidimus 

 

 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 
„Which?“ 

Veiklomis atsakome į klausimus:  

Kokia yra angliškai kalbančių šalių muzika? Kokie 

yra jų filmai? 

Veiklos:  

vaidiname ir spėliojame mėgstamus aktorius ir 

dainininkus, žiūrime filmukus 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95  

 

 

Dailės ir floristikos programa „Kūrybos laboratorija“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Draugų diena. Susipažinimas. Komandiniai žaidimai. 

Didelio paveikslo  kūrimas „Piešiu Draugystę“. 

Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Supažindinti su floristikos 

paslaptimis, skatinti 

kūrybiškai išreikšti mintis 

panaudojant kuo 

įvairesnes technikas. Iš 

gamtinių medžiagų 

pridedant dailės priemones 

sukurti nepakartojamus 

meno kūrinius 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

Dalia 

Mačiulienė, 

skyriaus vedėja, 

Olga Jurėnė, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytoja 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Burtų diena. Mandalų, apyrankių ir amuletų kūrimas 

iš gamtinių medžiagų 

Melnragė 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Grožio diena. Interjero, eksterjero ir kitų aksesuarų 

detalių kūrimas iš gamtinių medžiagų 

„Draugystės parkas“ 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Džiaugsmo diena. Aktyvūs žaidimai „Džiaugsmo 

paieškos“ 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Kita diena. Darbo kalendorių, užrašų, atminimo 

knygučių dekoravimas 

Klubas „Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

Teatro ir šokio programa „Smagūs atradimai“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Pažinties diena „Sveika, vasara“. Stovyklos taisyklės, 

vėliavos ir šūkio kūrimas. Komandiniai ir 

susipažinimo žaidimai. Bandelių kepimo ant laužo 

edukacija 

Organizuoti vaikų 

edukacinių įgūdžių 

ugdymą, suteikti 

saviraiškos ir laisvalaikio 

užimtumo galimybes, 

formuoti socializacijos, 

komandinės veiklos 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 

Dalia 

Mačiulienė, 

skyriaus vedėja,  

Birutė 

Mažonienė,  

Vaida 

Zacharevičienė,  

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Menų diena „Personažai atgyja“. Teatro kūrybinės 

dirbtuvės. Grimo pamokėlės, kūrybiniai teatriniai 

žaidimai 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95, 

Draugystės parkas 
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2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Ištvermės diena „Per kopas šokio žingsniu“. Kelionė 

pėsčiomis nuo antros perkėlos iki jūros. Komandiniai 

žaidimai, estafetės pajūryje 

supratimą ir įgūdžius, per 

fizinį aktyvumą gerinti 

bendrą savijautą. 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95, 

Smiltynės paplūdimys 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojos 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Menų diena „Šokio alėjos“. Kūrybiniai žaidimai Kar 

Kar nuotykių parke. Žygis pėsčiomis iki jūros 

sustojant šokio stotelėse, taip išmokstant vis naują 

judesį. Bendras šokis flashmobas prie jūros su 

išmoktais judesiais 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95, „Kar 

Kar“ nuotykių parkas, 

Melnragė 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Nuotykių diena „Su draugais“.  Pramogos Delfinų 

terapijos centre 
Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95, 

Smiltynė, Jūrų 

muziejus 

Muzikos programa „Vasaros nuotykis“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

„Parodijuojame žinomus žmones“ 

Susipažins ir pristatys save. Mokysis vaidybos, 

improvizavimo, bendravimo, tikslumo. Įamžins 

veiklą video filmuke. Bandelių kepimo ant laužo 

edukacija  

Lavinti mokinių fantaziją, 

skatinti kūrybiškumą, 

ugdyti savarankiškumo, 

bendradarbiavimo, 

savarankiškumo, 

savitarpio pagalbos, 

bendruomeniškumo,  

Komandinio darbo 

kompetencijas 

 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 

Dalia 

Mačiulienė, 

skyriaus vedėja, 

Greta Milašiūtė, 

Inga Palaitienė, 

Tadas Jurėnas,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

„Piešimas ant tekstilės“ 

Kūrybinės laboratorijos. Kurs savo dizainą ir 

jį perkels ant marškinėlių. Išbandys įvairių priemonių 

galimybes  

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

„Kūrybos ir grožio diena“ 

Kūrybinės dirbtuvės, veiklos grupėse, muzikinių 

šaradų žaidimas, kurs vasaros stovyklos  dainą , 

improvizuos, susipažins su makiažo  subtilybėmis 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

„Sportuokime drauge“ 

Komandiniai žaidimai, linksmosios estafetės, 

taiklumo varžybos. Edukacinis užsiėmimas „Piratų 

laivas“ 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

„Piknikas lauke“ 

Rašys laišką apie stovyklos veiklų įspūdžius, patirtis 

bei emocijas. Aktyviai bendraus, diskutuos, žais lauko 

Klubas „Draugystė“,  

Taikos pr. 95 
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žaidimus, gamins naminį limonadą bei sveikuoliškus 

sumuštinius 

___________________________ 

 


