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 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „SAULUTĖ“ 

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

savarankiškumą, atsakomybės jausmą. 

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 „SAULUTĖ“ 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Pažintinė – turistinė programa „Atradimų kiemas“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Stovyklos atidarymas, saugi aplinka tarp draugų.   

Pažintis su stovyklautojais, komandų formavimas, 

žaidimai/estafetės kiemelyje. Ekologinė edukacija 

„Renkuosi 0“ 

Organizuoti kūrybingą ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 

Klubas „Saulutė“,  

Šermukšnių g. 11 

Emilija 

Raukienė, 

skyriaus vedėja, 

Rasa 

Varanauskienė, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytoja, 

Jurgita 

Gumuliauskienė, 

Domantė 

Tereškevičiūtė, 

Sigita 

Saldukaitė, 

Vidūnas 

Kulikauskis, 

Jevgenij Sege, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Komandinis judesio turnyras kieme.  

Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

Organizuoti kūrybingą ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 

Klubas „Saulutė“, 

Šermukšnių g. 11 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Senamiesčio žaidynės. Grupių rungtynės naudojantis 

užuominų žemėlapiu.  Piknikas mieste 

Ugdyti mokinių 

orientacinius gebėjimus 

bei plėsti žinias apie 

Klaipėdos esančius žymius 

objektus 

Klubas „Saulutė“,  

Šermukšnių g. 11,  

Klaipėdos senamiestis 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Orientacinės varžybos/sveikatingumo takas Smiltynės 

miške. Piknikas prie jūros 

 

 

Organizuoti kūrybinga ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 

Klubas „Saulutė“,  

Šermukšnių g. 11 , 

Smiltynė 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Ekskursija į LDK Butigeidžio dragūnų batalioną  

Stovyklos apibendrinimas, piknikas kieme, 

atsisveikinimas 

 

Organizuoti kūrybingą ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 

Klubas „Saulutė“, 

Šermukšnių g. 11, 

Liepojos g. 5 

___________________________ 


