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Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. 

įsakymu V1-35 

 

 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „LIEPSNELĖ“ 

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 „LIEPSNELĖ“ 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Menų programa „Menai drauge linksmiau“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

1. Kūrybinė, pažintinė veikla 

2. Keramikos pleneras. Draugystės ženkliuko 

lipdymas.  

3. Tradiciniai lietuviški žaidimai. 

4. Filmo „Amatų gildija“ peržiūra ir aptarimas 

Supažindinti su keramikos 

menu, lavinti stovyklos 

dalyvių meninius 

gebėjimus bei įgūdžius, 

kartu skatinti etinę ir 

etninę savimonę 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

Jolanta 

Baipšienė, 

skyriaus vedėja, 

Raimonda 

Švickienė,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytoja 
2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

1. Žaibo turnyras.  

2. Kūrybinės užduotys. 

3. Keramikos užsiėmimas (lipdymas, glazūravimas, 

formavimas iš molio plokščių). 

4. Piešimo ant šaligatvio konkursas  

Motyvuoti veikti 

komandiškai 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, 

„Minimelts“ nuotykių 

parkas 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

1. Turistinis žygis pėsčiomis prie jūros.  

2. Aktyvūs žaidimai, rungtys, pilių statymas, mandalų 

kūrimas iš gamtinės medžiagos 

Skatinti fizinį aktyvumą Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5,  

Melnragės 

paplūdimys 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

1. Kūrybinė keramikos veikla (skulptūrinis lipdymas,  

virvelinė keramika. 

2. Muzikos instrumentų gamyba.  

3. Keramikos gaminių dekoravimas, dekoro 

galimybių bei spalvų derinimo, ornamentų kūrimo, 

engobavimas, glazūravimas  dailė 

Ugdyti kūrybiškumą, 

skatinti vaikų saviraišką 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

1. Juoko joga.  

2. Žaidimų fiesta. 

3. Anekdotų karaliaus konkursas. 

4. Nuotraukų, video ir įspūdžių pasidalijimas, 

peržiūra, stovyklos aptarimas, apdovanojimai, 

piknikas 

Skatinti teigiamas 

emocijas. Supažindinti su 

tradiciškai mūsų kraštuose 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 
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5. Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Lyderystės programa „Vasaros laboratorija“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

1. Pažintis su stovyklos draugais, dienos darbais. 

2. Gamtos pažinimo žaidimas ,,Kas tai“. 

3. Grožio pamokos miške: rask, pamatyk, papuošk. 

4. Stovyklos įspūdžių knygos kūrimas 

Lavinti mokinių pažinimą, 

kūrybinį mąstymą 

Klubas „Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5,  

Minimelts nuotykių 

parkas, Vasaros 

estrada  

Jolanta 

Baipšienė, 

skyriaus vedėja, 
Živilė 

Malūkaitė, 

Ingrida 

Lekstutienė,  

Laimutė 

Gegieckienė,  

Ramunė 

Sinkevičienė,  

Greta Dulkytė,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojos 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

1. Planuojame norus atsižvelgdami į orus. 

2. Judriųjų žaidimų popietė ,,Man gražu ir aš judu“. 

3. Stovyklos įspūdžių knygos kūrimas 

Stiprinti socialines ir 

ekonomines 

kompetencijas, puoselėti 

sveiką gyvenseną 

Klubas „Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5,  

Minimelts nuotykių 

parkas, Vasaros 

estrada  

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

1. Planuojame norus atsižvelgdami į orus. 

2. Judriųjų žaidimų popietė ,,Man gražu ir aš judu“. 

3. Stovyklos įspūdžių knygos kūrimas 

Ugdyti suvokimą tausoti 

gamtos išteklius ir elgesio 

kultūrą 

Klubas „Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5,  

Minimelts nuotykių 

parkas, Vasaros 

estrada  

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

1. Rytiniai pasirąžymai ir mini sportas. 

2. Basų pėdų terapija. 

3. Konkursas ,,Piešk su kuo gali“. 

4. Stovyklos įspūdžių knygos kūrimas 

Skatinti sveiką gyvenseną 

ir kūrybiškumą 

Klubas „Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5,  

Minimelts nuotykių 

parkas, Vasaros 

estrada  

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

1. Dienos planų aptarimas. 

2. Pažintis su žemės menu. 

3. Konkursas ,,Kuriu – gyvenu“. 

4. Stovyklos įspūdžių knygos užbaigimas 

5. Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Ugdyti planavimo 

gebėjimus,  skatinti 

mokinius kūrybai. 

Supažindinti su tradiciškai 

mūsų kraštuose 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis 

Klubas „Liepsnelė“ 

Viršutinė g. 5,  

Minimelts nuotykių 

parkas, Vasaros 

estrada  

Loginio ir kritinio mąstymo programa „Šachmatų virtuvė“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Susipažinimas su stovyklautojais, būrių vadais ir 

taisyklėmis. Šachmatų virtuvės pristatymas. 
Simultanas su stovyklos svečiu/viešnia/mokytojais 

Supažindinti su stovyklos    

programa ir taisyklėmis. 

Įsivertinti pajėgumus, 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

Jolanta 

Baipšienė, 

skyriaus vedėja, 
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aptarti partijas  Viktoras 

Galuščak,  

Klaudijus 

Jonaitis,  

Andrius Jonas 

Valaitis, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Paskaita apie šachmatų lentos centro svarbą. 

 Komandinis žaidimas/mokymasis su didžiaisiais 

šachmatais 

Suprasti kodėl „didieji 

šachmatininkai“ kovoja 

dėl centrinių laukelių ir  

skatinti daugiau judėti,  

žaidžiant šachmatais 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, 

Minimelts nuotykių 

parkas 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Filmo šachmatų tematika peržiūra per didelį ekraną. 

 Diskusija apie filmą, gėrio ir blogo kovą 
Skatinti  domėtis 

šachmatais šiuolaikinio 

meno – filmo pagalba, 

diskutuoti apie gėrio ir 

blogio kovą, akcentuojant  

vertybes  

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Ekskursija į šachmatų sporto klubą „Bokštas“. 

Baigiamasis šachmatų stovyklos turnyras 

„Cungcvangas“ 

Supažindinti su Klaipėdos 

šachmatų istorijos dalimi 

ir apdovanoti geriausius 

šachmatininkus  

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5 

 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Uždavinių sprendimo konkursas. 

Proto mūšio konkursas.  

Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Spręsti sudėtingus 

uždavinius, turiningai ir 

smagiai leidžiant 

laisvalaikį. Supažindinti su 

tradiciškai mūsų kraštuose 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis 

Klubas „Liepsnelė“, 

Viršutinė g. 5, ŠSK 

„Bokštas“ Laukininkų 

g. 28 

___________________________ 


