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 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŠVYTURYS“ 

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 „ŠVYTURYS“ 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Kūrybos programa „Smalsieji kūrėjai“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Improvizacijos diena.  

Instruktažas apie saugaus elgesio taisykles užsiėmimų 

metu. 

Susipažinimo žaidimai. Vaidybiniai improvizacijos 

žaidimai ir judesio dirbtuvės. 

Komandinių žaidimų popietė.  

Dienos aptarimas 

 

 

Informuoti ir supažindinti 

vaikus su stovyklos 

taisyklėmis ir veikla.  

Sukurti ir palaikyti ryšį 

tarp stovyklos dalyvių, 

skatinti pažinimą, lavinti 

saviraiška ir kūrybiškumą.  

Ugdyti gebėjimus priimti 

komandinius sprendimus, 

išklausyti kitų nuomonę 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

Paulius 

Barzinskis, 

skyriaus vedėjas, 

Agnė Zabrynė,  

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytoja 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Eksperimentų diena. 

Ryto mankšta.  

Eksperimentų pristatymas, pasiruošimas.  

Meniniai bandymai panaudojant maistines ir 

nemaistines priemones. Susipažinimas su skirtingais 

bandymų atlikimo variantais. 

Pažintinių trumpametražių edukacinių filmų peržiūra.  

Komandinių žaidimų popietė.  

Dienos aptarimas 

Skatinti vaikų 

kūrybiškumą, saviraišką. 

Bandymų ir eksperimentų 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais. 

Ugdyti gebėjimus priimti 

komandinius sprendimus, 

išklausyti kitų nuomonę 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Etnografinė pažintinė diena 

Ryto mankšta. 

Bandelių kepimas ant laužo edukacija. 

Komandiniai žaidimai. 

Dienos aptarimas 

Skatinti pažinimą ir 

smalsumą. Supažindinti  

su jūros gyvūnų pasauliu 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40,  

Lietuvos jūrų 

muziejus, Smiltynės 

g. 3 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Kūrėjų diena. 

Ryto mankšta. 

Slime (šlykštukų) gaminimas.  

Skatinti vaikų 

kūrybiškumą, saviraišką. 

Bandymų ir eksperimentų 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 
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Dailės pamoka kitaip – kūriniai iš antrinių žaliavų.  

Komandiniai žaidimai.  

Dienos aptarimas 

 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais. 

Atkreipti dėmesį į 

ekologines problemas, 

suteikti daugiau 

informacijos ir žinių.  

Ugdyti gebėjimus priimti 

komandinius sprendimus, 

išklausyti kitų nuomonę 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Pažinimo diena.  

Ryto mankšta. 

Kelionė prie jūros 

Viktorina apie jūros gyvūnus.  

Dienos aptarimas 

Skatinti aktyvų 

įsiklausimą į kitą, atkreipti 

dėmesį į kūno kalbą.  

Supažindinti su laipiojimo 

uolomis sportu. Ugdyti 

gebėjimus priimti 

komandinius sprendimus, 

išklausyti kitų nuomonę 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40, 

Melnragė 

 

Pramoginė programa „Po vasaros dangum“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Instruktažas apie saugaus elgesio taisykles užsiėmimų 

metu. 

Komandos formavimo žaidimų popietė.  

Improvizaciniai žaidimai. 

Dienos aptarimas 

Informuoti ir supažindinti 

vaikus su stovyklos 

taisyklėmis ir veikla.  

Skatinti aktyvų 

įsiklausimą į kitą, atkreipti 

dėmesį į kūno kalbą.  

Supažindinti su laipiojimo 

uolomis sportu. Ugdyti 

gebėjimus priimti 

komandinius sprendimus, 

išklausyti kitų nuomonę.  

Skatinti vaikų 

kūrybiškumą, saviraišką. 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 
Paulius 

Barzinskis, 

skyriaus vedėjas, 

Violeta Kukienė, 

Vilma 

Domarkienė,  

Indrė 

Drungilienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojos 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Kūrybiškumo mankšta. 

Proto raumens lavinimas – loginio mąstymo bei 

pastabumo užduotys. 

Dienos aptarimas 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Ryto telefonas. 

Bandelių kepimas ant laužo edukacija. 

Žvaigždžių istorijos – edukacija apie dangaus kūnus.  

Dienos aptarimas.  

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 
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2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Šokio mankšta. 

Ritmikos žaidimai.  

Judesio dirbtuvės. 

Dienos aptarimas 

Bandymų ir eksperimentų 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais 

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Ryto telefonas. 

Laikas gamtoje. 

Stovyklos uždarymo duzgės, linksmybės su muzika.  

Atsisveikinimas.  

Klubas „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


