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 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽELMENĖLIS“ 

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 „ŽELMENĖLIS“ 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Gamtos pažinimo ir mokslo programa „Hibridas“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Saugaus elgesio taisyklių instruktažas užsiėmimų 

metu. Aplinkosauga. Antrinių žaliavų panaudojimas 

„Eko kelionė“. Susipažinimas su tvariu vartojimu ir 

išmetamų medžiagų panaudojimu, ir perdirbimu. 

Atliekami bandymai panaudojant antrines medžiagas 

Supažindinti su stovyklos 

taisyklėmis, aptarti 

stovyklos programą.  
Bandymų ir eksperimentų 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais. 

Ugdyti mokinių 

gamtamokslinę kultūrą 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

Paulius 

Barzinskis, 

skyriaus vedėjas, 

Virginija 

Palubinskytė, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytoja, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytoja 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Meninių ir kūrybinių užsiėmimų diena „Spalvų 

šėlsmas“. Atliksime meninius bandymus panaudojant 

maistines ir nemaistines priemones. Susipažinsime su 

skirtingais bandymų atlikimo variantais 

Bandymų ir eksperimentų 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais. 

Skatinti ir tobulinti 

saviraišką per kūrybinius 

užsiėmimus. Aktyvinti 

mokinių domėjimąsi 

gamta ir viešinti meninę 

veiklą 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Etno kultūros ir tautodailės diena. Bandelių kepimo 

ant laužo edukacija. Etnografinių ženklų pažinimas 
Vaikai supažindinami su 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis, gilinamasi 

skirtingų grūdinių kultūrų 

naudojimą maisto 

gamyboje, tyrinėjama 

miltų gaminimo istorija ir 

technologija 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 
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2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Beprotiškų gamtos dėsnių diena „Chameleonas“. 

Susipažinsime su mus supančiais gamtos dėsniais. 

Užsiėmimo metu išsamiai ir paprastai paaiškinami 

fizikiniai ir cheminiai procesai vykstantys gamtoje, 

atliekami bandymui ir eksperimentai 

 

Bandymų ir eksperimentų 

pagalba supažindinti 

vaikus su gamtoje 

vykstančiais procesais. 

Ugdyti mokinių 

gamtamokslinę kultūrą 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Baigiamasis grupinis projektas: „Mozaika“.  

Projekto metu mozaikos principu sukuriama mozaika, 

panaudojant visas įmanomas rastas gamtines 

medžiagas 

Ugdyti mokinių 

gamtamokslinę kultūrą. 

Sutvirtinti gamtos ir 

žmogaus tarpusavio ryšį. 

Aktyvinti mokinių 

domėjimąsi gamta ir 

viešinti kūrybinę veiklą. 

Savęs įsivertinimas 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

 Sporto ir kūrybinė programa „Super vaikų pajėgos“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Saugaus elgesio taisyklių instruktažas. 

Pažintis su muzikiniu bei meninės veiklos pasauliu. 

Komandiniai žaidimai 

  

 

Supažindinti su stovyklos 

taisyklėmis, aptarti 

stovyklos programą. 

Ugdyti mokinių meninį ir 

kūrybinį suvokimą.  

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

Paulius 

Barzinskis, 

skyriaus vedėjas, 

Aurelija 

Mačerinskienė, 

Greta Dulkytė, 

Jevgenij Sege,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Meninė ir aktyvaus poilsio diena. 

Tapyba ir emocijų išreiškimas spalvomis 

Estafetės ir sportinės rungtys  

 Skatinti mokinių 

individualumą ir norą 

atsiskleisti.  

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Etno kultūros diena. Bandelių kepimo ant laužo 

edukacija 

Vaikai supažindinami su 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis, gilinamasi 

skirtingų grūdinių kultūrų 

naudojimą maisto 

gamyboje, tyrinėjama 

miltų gaminimo istorija ir 

technologija 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Žemės meno diena. 

Išvyka prie jūros. 

Tapybos pagalba stiprinti 

ir skatinti vaikų emocinę ir 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B, 
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Paveikslo iš gamtinių medžiagų kūrimas. 

Smėlio skulptūrų gaminimas 
fizinę laisvę kurti. Ugdyti 

mokinių meninius ir 

kūrybinius įgūdžius 

Melnragė 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Sporto diena. 

Rytinė mankšta. 

Estafetės, rungtys „Lobio ieškojimas“. 

Stovyklos uždarymas 

Aktyvinti mokinių sveikos 

gyvensenos būdais 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

Šokio programa „Jūros ritmu“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Susipažinimas su taisyklėmis. Susipažinimo 

žaidimai/susiskirstymas į komandas. Gatvės šokių 

pamoka (hip hop basic/choreografija). Komandų 

prisistatymai 

Stiprinti ir skatinti vaikų 

fizinį aktyvumą. Tobulinti 

vaikų bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įgūdžius bei saviraišką. 

Skatinti turiningą vaikų 

vasaros poilsį 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

 

Paulius 

Barzinskis, 

skyriaus vedėjas, 

Odeta Tkačenko, 

Greta 

Jašmantaitė,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojos 
2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Išvyka prie jūros. Rytinė mankšta, kvėpavimo 

pratimai,  tempimo pratimai jogos pagalba miške prie 

jūros. Kūrybinės dirbtuvės (įvairiausių gamtinių 

medžiagų ieškojimas, rinkimas ir pasiruošimas kito 

susitikimo kūrybinei užduočiai) 

 

Ugdyti meninius, 

kūrybinius gebėjimus,  

bendravimo įgūdžius, 

fizinį aktyvumą bei 

pasitikėjimą savimi, 

mokytis judesio paslapčių 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B, 

Melnragės 

paplūdimys 

 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Etno kultūros ir tautodailės diena. Bandelių kepimo 

ant laužo edukacija. Etnografinių ženklų pažinimas 

Vaikai supažindinami su 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis, gilinamasi 

skirtingų grūdinių kultūrų 

naudojimą maisto 

gamyboje, tyrinėjama 

miltų gaminimo istorija ir 

technologija 

Klubas „Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B, 

Melnragės 

paplūdimys 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Rytinė šiuolaikinio šokio pamoka klube „Želmenėlis“. 

Išvyka  prie jūros.  

Kūrybinės dirbtuvės „Mano šeimos paveikslas“ arba 

„Šokis ir aš“ (iš įvairiausių gamtinių medžiagų) 

Stiprinti mokinių ir tėvų 

tarpusavio ryšį. Tobulinti 

vaikų bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

Klubas „Želmenėlis” 

Vingio g. 14B, 

Melnragė 
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 įgūdžius. Aktyvinti fizinį 

aktyvumą 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Rytinė Lotynų Amerikos šokių pamoka klube 

„Želmenėlis“. 

Išvyka į Skulptūrų parką.  

Kūrybinės dirbtuvės „Surask šokančią skulptūrą ir ją 

atkartok“. 

Sportinės estafetės komandose 

Ugdyti meninius, 

kūrybinius gebėjimus,  

bendravimo įgūdžius, 

fizinį aktyvumą bei 

pasitikėjimą savimi, 

mokytis judesio paslapčių 

Klubas „Želmenėlis” 

Vingio g. 14B, 

Skulptūrų parkas 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


