
 

VŠĮ PAMĖGINČIUS 

VASAROS STOVYKLA 2021 

DIENOTVARKĖ 
 

I DIENA. Gamtos paslaptys 

APRAŠYMAS 

Šią dieną vaikai tyrinės ir susipažins  ne tik su Verkių regioniniame parke augančiais medžiais, krūmais, žoliniais ir 

kt. augalais,  bet ir su neatsiejama planetos biotos dalimi – vabzdžiais. Sužinos, koks svarbus jų vaidmuo 
ekosistemose ir reikšminga įtaka kitų organizmų egzistavimui, taip pat – ir žmogui.  Pasimokys, kaip atpažinti 
konkrečias  augalų rūšis pagal lapus, žievę, kitus požymius. Stovyklos dalyviai įgis žinių, kaip saugoti gamtą ir 
kokia yra iškylautojo - stovyklautojo etika. Mokysis išgyvenimo gamtoje pradmenų. Užsiėmimus ves gamtininkas 
Gražvydas Jegelevičius ir aplinkotyros bei aplinkotvarkos magistrantūros studentė Severija Bunkutė.  
VAL. VEIKLA 

9:00 - 9:15 Stovyklautojų atvykimas ir registracija 

9:15 - 9:45 Susipažinimo žaidimai 
9:45 - 10:00 Dienos programos pristatymas 

10:00 - 11:30 Edukacinė programa 

11:30 - 12:00 Priešpiečiai 
12:00 - 13:30 Edukacinė programa 

13:30 - 14:30 Pietūs 

14:30 - 16:00 Edukacinė programa 

16:00 - 16:30 Pavakariai 

16:30 - 16:45 Dienos aptarimas, refleksija 

16:45 - 17:00 Stovyklautojų išlydėjimas 

 

II DIENA. Etno Dvaras 

APRAŠYMAS 

Šią dieną vaikus džiugins Lietuvių liaudies dainų ir žaidimų ratas. išmoksime dainuoti gražių lietuvių liaudies 
dainų, dainuojamų žaidimų ir ratelių iš skirtingų Lietuvos etnografinių regionų. Susipažinsime su senaisiais 
lietuvių liaudies instrumentais. Iš įvairiausių žolynų ir šieno pasimokysime rišti „šiaudinukus" - vasaros švenčių 
gamtinius papuošimus. Stovyklautojai taip pat susipažins su odininkystės ir odinių dirbinių įvairove remiantis 
archeologiniais ir istoriniais duomenimis, sužinos apie mūsų protėvių kasdienį gyvenimą. Tiesiai į stovyklą 
atkeliaus gausi įvairių laikotarpių archeologinių radinių rekonstrukcijų kolekcija. Odininkystės amato ir meno 
paslaptys atgis mūsų stovykloje, kuromet kiekvienas savo rankomis pasigamins  įvairiaspalvę odinę „Draugystės 
apyrankę". Edukacijas ves etnologė dr.Toma Grašytė-Jegelevičienė, restauratorius, rekonstruktorius ir odininkas 

dr. Arūnas Puškorius . 
VAL. VEIKLA 

9:00 - 9:15 Stovyklautojų atvykimas ir registracija 

9:15 - 9:45 Apšilimo žaidimai 
9:45 - 10:00 Dienos programos pristatymas 

10:00 - 11:30 Edukacinė programa 

11:30 - 12:00 Priešpiečiai 

12:00 - 13:30 Edukacinė programa 

13:30 - 14:30 Pietūs 

14:30 - 16:00 Edukacinė programa 

16:00 - 16:30 Pavakariai 

16:30 - 16:45 Dienos aptarimas, refleksija 

16:45 - 17:00 Stovyklautojų išlydėjimas 

 



 

III DIENA. Kūrybinių idėjų dirbtuvės 

APRAŠYMAS 

Vaikai turės galimybę pasidomėti fotografija. Susipažins su vienu seniausių fotografinio vaizdo išgavimo procesu 

– cianotipija. Kiekvienas turės progą pats pasigaminti savo fotografinį atviruką. Fotografijos dirbtuves ves 

menininkė, pedagogė, plataus profilio fotografė Ieva Royus. 

VAL. VEIKLA 

9:00 - 9:15 Stovyklautojų atvykimas ir registracija 

9:15 - 9:45 Apšilimo žaidimai 
9:45 - 10:00 Dienos programos pristatymas 

10:00 - 11:30 Edukacinė programa 

11:30 - 12:00 Priešpiečiai 
12:00 - 13:30 Edukacinė programa 

13:30 - 14:30 Pietūs 

14:30 - 16:00 Edukacinė programa 

16:00 - 16:30 Pavakariai 

16:30 - 16:45 Dienos aptarimas, refleksija 

16:45 - 17:00 Stovyklautojų išlydėjimas 

 

IV DIENA. Žygio diena 

APRAŠYMAS 

Gamtos ir fizinio atsparumo iššūkių diena. Žygio metu vaikai išbandys savo sportinius sugebėjimus, sužinos kur 
slepiasi barsukas, kaip atrodo bebro uola,  patirs daug įdomių ir tikrai dar nepatirtų potyrių ekskursijoje po Verkių 
regioninį parką. Žygį ves ekskursijų gidas Žymantas Čekas. 
VAL. VEIKLA 

9:00 - 9:15 Stovyklautojų atvykimas ir registracija 

9:15 – 10:00 Apšilimo žaidimai 
10:00 - 10:30  Žygio maršruto aptarimas  
10:30 - 11:00 Priešpiečiai 
11:00 - 13:30 Žygis 

13:30 - 14:30 Pietūs gamtos apsuptyje 

14:30 - 16:00 Žygis 

16:00 - 16:30 Pavakariai (stovyklavietėje) 

16:30 - 16:45 Dienos aptarimas, refleksija 

16:45 - 17:00 Stovyklautojų išlydėjimas 

 

V DIENA. Tatuiruočių magija  

APRAŠYMAS 

Atskleisime chna meno paslapčių pasaulį, patirsime kūrybos džiaugsmą, prisiliesime prie tūkstantmetes tradicijas 

turinčio saviraiškos būdo. Praktinio užsiėmimo metu visi stovyklos dalyviai pasipuoš laikinosiomis tatuiruotėmis, 

piešiamomis augaliniais chna dažais. Užsiėmimus ves Chna piešimo meistrė - Alesandra Gaušienė. Diena bus 

baigiama su linksmjąja fotobūdele, kurioje akimirkas iš stovyklos pasiliks kiekvienas stovyklautojas. 
VAL. VEIKLA 

9:00 - 9:15 Stovyklautojų atvykimas ir registracija 

9:15 - 9:45 Apšilimo žaidimai 
9:45 - 10:00 Dienos programos pristatymas 

10:00 - 11:30 Edukacinė programa 

11:30 - 12:00 Priešpiečiai 
12:00 - 13:30 Edukacinė programa 

13:30 - 14:30 Pietūs 

14:30 - 15:00 Stovyklos aptarimas, refleksija 

15:00 – 17:00 Stovyklos uždarymo programa su LINKSMĄJA FOTOBŪDELE – FOTOKUBAS 

16:00 - 16:30 Pavakariai 

16:45-17:00 Stovyklautojų išlydėjimas 

 

https://www.facebook.com/Alesandra.Gausiene/
https://www.facebook.com/fotokubas

