
PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. 

įsakymu V1-35 

 

 KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO KLUBO „ŽUVĖDRA“ 

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 „ŽUVĖDRA“ 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Pažintinė – turistinė programa „Vasaros vaikai“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Pažinties ir draugystės laikas. Komandos formavimo 

žaidimai. Stovyklos taisyklių kūrimas. Protmūšis. 

Kūrybinė veikla: grindinio mozaika, piešimas 

naudojantis kojų pirštais. Aktyvūs žaidimai lauke. 

Stovyklos filmo kūrimas 

Organizuoti kūrybingą ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 

Klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 

Vaida 

Valinskienė, 

skyriaus vedėja, 

Viktorija 

Kolberkytė, 

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytoja, Maria 

Rossana Laurino 

Barizoni, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytoja 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Orientacinės žaidynės Klaipėdos senamiestyje „Apie 

Klaipėdą kitaip“. Sveikuoliškas piknikas parke. 

Stovyklos filmo kūrimas 

Klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77, 

Klaipėdos 

senamiestis, 

Klaipėdos skulptūrų 

parkas 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Turistinis žygis į Smiltynės paplūdimį. Turistavimo 

pradžiamokslis, pasiruošimas žygiui, užduotys 

žygiuojant. Stovyklos filmo kūrimas 

Klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77, 

Smiltynės paplūdimys 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Fotografavimo kūrybinės dirbtuvės. Praktiškai 

prisiliesime prie fotografavimo meno, susipažinsime 

su svarbiausiomis fotografavimo taisyklėmis.  

Kūrybinė, įvaizdinė fotosesija. Bandelių kepimo ant 

laužo edukacija. Stovyklos filmo kūrimas 

Klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77,  

„Minimelts“ nuotykių 

parkas 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Turistinis žygis į Melnragės paplūdimį. 

Apdovanojimai. Stovyklos filmuko peržiūra 

Klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77, 

Melnragės 

paplūdimys 

Pažintinė - turistinė programa „Kaleidoskopas“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Pažinties ir draugystės laikas. Komandos formavimo 

žaidimai. Stovyklos taisyklių kūrimas. Protmūšis. 

Kūrybinė veikla: grindinio mozaika; piešimas 

Organizuoti kūrybingą ir 

prasmingą poilsį. Skatinti 

fizinį aktyvumą, lavinti 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

Vaida 

Valinskienė, 

skyriaus vedėja, 
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naudojantis kojų pirštais. Aktyvūs žaidimai lauke. 

Pažink stovyklos draugą. Sužinok kas jam patinka 
socialinius, meninius, 

visuomeninius įgūdžius 
Kristina 

Gudelytė, Aistė 

Strakšienė, 

Bernardas 

Zakaras,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Orientacinės žaidynės Klaipėdos senamiestyje „Apie 

Klaipėdą kitaip“ . Sveikuoliškas piknikas parke ,,Ką 

pasakoja parkas?“. Orientacinės žaidynės ,,Surask 

skulptūrą“ 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Klaipėdos 

senamiestis, 

Klaipėdos skulptūrų 

parkas 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Turistinis žygis į Smiltynės paplūdimį. Turistavimo 

pradžiamokslis, užduotys žygiuojant. Stovyklos filmo 

kūrimas.  Muzikos klausymas bei pritaikymas 

filmukui 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Smiltynės paplūdimys 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Perkusijos kūrybinės dirbtuvės. Praktiškai prisiliesime 

prie muzikavimo meno.  

Bandelių kepimo ant laužo edukacija. 

Estafetės lauke 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

„Minimelts“ nuotykių 

parkas 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Piknikas. Šventiniai žaidimai. Savaitės aptarimas. 

Patirtų smagiausių nuotykių stovykloje pasakojimai. 

Apdovanojimai. Stovyklos filmuko peržiūra 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

Robotikos programa „Noob ar Pro – renkiesi TU!“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

1. Pažintis su kosmoso platybėmis. Kas yra Elonas 

Muskas ir kaip vyko istorinis SpaceX skrydis? 
2. Pažintis su astronauto profesija.  
3. Laiko planavimo užduotis – susikurti savo 

dienotvarkę. 

4. Sportinis iššūkis – kosmonauto mankšta. 
5. Išradingumo užduotis – kosmonauto šalmas iš 

popierinio maišelio arba folijos.  

6. Didžioji dienos užduotis – sukonstruoti raketą. 

7. Roboto programavimas 
 

Supažindinti ir pristatyti 

svarbiausius mokslo 

išradimus. Skatinti 

kūrybiškumą, 

savarankiškumą bei 

gebėjimą spręsti 

problemas. Išmokti 

planuoti laiką ir susidėlioti 

svarbiausius darbus. 

Puoselėti sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

gyvenimo būdą 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

Vaida 

Valinskienė, 

skyriaus vedėja, 

Vaiva 

Valantinaitė, 

Aurimas 

Labanauskas, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojai 



5 

 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

1. Sportinis iššūkis – kosmonauto mankšta. 

2. Tęsiama kelionė po kosmosą, tik šįkart pažintis su 

TKS. Kas tai?  

3. Tapatybės patvirtinimo būdai, kokie jie gali būti? 

Pirštų antspaudų gamyba. 
4. Kas yra kosminės šiukšlės? Kaip jos atsiranda 

kosmose? 

5. Pažintis su garsiais mokslininkais, kurie visa 

gyvenimą mokėsi, kad pasiektų savo tikslų.  
6. Didžioji dienos užduotis – sukonstruoti robotą, 

gebantį apsisaugoti nuo kosminių šiukšlių.  
7. Roboto programavimas 

Supažindinti ir pristatyti 

svarbiausius mokslo 

išradimus. Skatinti 

kūrybiškumą, 

savarankiškumą, gebėjimą 

spręsti problemas bei 

meilę mokymuisi.  

Puoselėti sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

gyvenimo būdą 
 
 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

1. Sportinis iššūkis – kosmonauto mankšta. 
2. Kas yra kosmoso įgulos kapitonas ir kodėl visi jo 

turi klausyti? Kaip atrodo kosmonauto rutina ir 

kruopščiai suplanuota dienotvarkė? Prisiminti laiko 

planavimo ir meilės mokymuisi svarbą. 
3. Ar kosmose galima sportuoti? Kodėl mums yra itin 

svarbus fizinis aktyvumas? 
4. Išradingumo užduotis – pasigaminti kosminį skydą 

iš kartono. 
5. Didžioji dienos užduotis – sukonstruoti robotą 

kovotoją. Robotų varžybos. 
6. Roboto programavimas 

Supažindinti ir pristatyti 

svarbiausius mokslo 

išradimus. Skatinti 

kūrybiškumą, 

savarankiškumą, gebėjimą 

spręsti problemas bei 

meilę mokymuisi.  
Puoselėti sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

gyvenimo būdą 
 
 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

1. Sportinis iššūkis – kosmonauto mankšta. 

2. Ką galima užauginti kosmose? Ar augalų priežiūra 

gali būti meditacijos rūšis? 
3. Atliekama gili meditacija, prieš tai informacija, kuri 

leis vaikams suprasti, kas tai yra ir kaip teisingai ją 

reikia atlikti. 

4. Išradingumo užduotis – įveikti 6 labirintus 

(atspausdinti). 

5. Didžioji dienos užduotis – konstruojamas 

Supažindinti ir pristatyti 

svarbiausius mokslo 

išradimus. Skatinti 

kūrybiškumą, 

savarankiškumą, gebėjimą 

spręsti problemas bei 

meilę mokymuisi.  
Puoselėti sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 



6 

 

transportinis erdvėlaivis su žnyplėmis.  

6. Roboto programavimas 

7. Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

gyvenimo būdą. 

Pristatyti meditaciją ir 

kaip reikia pasiekti 

ramybės būseną, kai 

žmogaus dėmesys yra 

sutelktas į vidų 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

1. Sportinis iššūkis – kosmonauto mankšta. 

2. Pažintis su Marso planeta? Ką atlieka marsaeigiai 

(video medžiaga)? 

3. Išradingumas, kas tai? Ar vaikai galvoja, jog jie yra 

pakankamai išradingi? 

4. Savo gebėjimų išbandymas – išradingumo 

užduotyje. Sukonstruoti anteną-stiprintuvą.  
5. Loginės užduotys (atspausdinti). 

6. Didžioji dienos užduotis – konstruojamas robotas 

ateivis.  

7. Roboto programavimas 

Supažindinti ir pristatyti 

svarbiausius mokslo 

išradimus. Skatinti 

kūrybiškumą, 

savarankiškumą, gebėjimą 

spręsti problemas bei 

meilę mokymuisi.  
Puoselėti sveiką 

gyvenseną ir aktyvų 

gyvenimo būdą. Skatinti 

vaikų išradingumą, kuriant 

tai, ko dar nėra 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77 

 

Meno ir gamtos programa „Meniniai atradimai gamtoje“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Susipažinimas ir taisyklių sukūrimas. 

Kūno menas (Body art). 
Mados kolekcijos sukūrimas panaudojant gamtines 

medžiagas 
 
 

Susidraugauti, išbandyti 

Body art meną, susipažinti 

su įvairiais gamtinių 

medžiagų panaudojimo 

būdais 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Vasaros estrada 

Vaida 

Valinskienė, 

skyriaus vedėja, 

Jurgita 

Lukminienė, 

Jelena Michno, 

Dovilė 

Kvekšaitė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokytojos 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Piešimas ant vandens. 
Spalvoto smėlio paveikslai ir skulptūros 
 
 

Išbandyti naujas technikas 

– piešimas ant vandens ir 

paveikslų kūrimas iš 

spalvoto smėlio 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77,  

pajūris 

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Koliažas iš gamtinių medžiagų. 
Piešimas ant akmenukų. 

Medžio šakelių panaudojimas kūrybinėje veikloje 

Pabandyti komponuoti 

augalų paveikslus, 

susipažinti su piešimo ant 

akmens ypatumais, 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77,  

„Minimelts“  

nuotykių parkas 
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skatinti kūrybiškumą 
2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Vitražai gamtoje. 
Šešėlių menas (pleneras). 
Bandelių kepimo ant laužo edukacija 

 

Susipažinti su piešimo 

technika ant plėvelės, 

lavinti vaizduotę 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

„Minimelts“ nuotykių 

parkas 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Ugnies amuletai iš medžio šakelių. 

Meno terapija (piešimas pirštais) 
 
 

Lavinti kūrybiškumą 

sukuriant savo amuletą, 

panaudojant įvairių tautų 

raštus. Skatinti saviraišką 

ir naujų pojūčių patyrimą 

piešiant dažais pirštų 

technika 

Klubas „Žuvėdra“,  

Herkaus Manto g. 77, 

Vasaros estrada 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


