
PATVIRTINTA 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. 

įsakymu V1-35 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOLO G. 60-1 

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

2021-08-23 – 2021-08-27  

 

DATA/TEMA VEIKLA TIKSLAI VIETA ATSAKINGAS 

Edukacinė, sveikatingumo ir patyriminio išgyvenimo gamtoje programa „Išgyvenk be ...“ 

 2021-08-23 

10.00-14.00 val. 

Diena be telefono. 

„Susirask draugą be facebook’o“.  
Susipažinimo žaidimai, komandų formavimas ir 

vaidmenų jose pasiskirstymas, komandos formavimo 

žaidimai, lauko žaidimai 

Parodyti stovyklautojams 

kaip galima bendrauti be 

socialinių tinklų ir kaip 

susipažinti su naujais 

draugais, kaip užmegzti 

pokalbį ir jį palaikyti 

Molo g. 60-1, 

Melnragės 

paplūdimys 

Birutė 

Petraitienė, 

Augustina 

Norvilė, Miglė 

Martynova,  

neformaliojo 

švietimo 

renginių 

organizavimo 

mokytojos 

2021-08-24 

10.00-14.00 val. 

Diena be kompaso. 

Orientacinės varžybos miške „Lobio karštinė“ 
Lavinti orientacinius 

gebėjimus miške, 

pastabumą, išmokyti 

skaityti žemėlapį ir dirbti 

komandoje 

Molo g. 60-1, miškas 

tarp I Melnragės ir II 

Melnragės  

2021-08-25 

10.00-14.00 val. 

Diena be įrankių. 

Išgyvenimo gamtoje žaidimas kaip pasistatyti būstinę 

iš gamtoje randamų medžiagų? 

Supažindinti vaikus su 

gamtoje randamomis 

medžiagomis tinkančiomis 

pasistatyti pašiūrę, kuri 

apsisaugoti nuo vėjo ar 

lietaus 

Molo g. 60-1, Girulių 

miškas 

2021-08-26 

10.00-14.00 val. 

Diena be streso. 

Vaidybiniai žaidimai, situaciniai etiudai, komandiniai 

galvosūkiai, atsipalaidavimo pratimai gamtoje 

Lavinti gebėjimą 

atsipalaiduoti stresinėje 

situacijoje 

Molo g. 60-1, II 

Melnragės 

paplūdimys 

2021-08-27 

10.00-14.00 val. 

Laužo kūrimo pamoka „Robinzono pietūs“.  

Bandelių kepimo ant laužo edukacija. 

 Estafetės, mazgų rišimo varžybos 

Supažindinti su tradiciškai 

mūsų kraštuose 

auginamomis grūdinėmis 

kultūromis 

Molo g. 60-1 

___________________________ 

 


