
 
 

  
 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla “Myliu tave, Lietuva” 

2019 m. liepos 8 -13 d. 

 

PROGRAMA  

 

1 diena: Įvadinė diena 

Laikas  Veiklos aprašymas 

09:00 Renkamės Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, Vilniaus g. 7, III aukštas (įėjimas iš 

Vilniaus g. pro bromą, bus pakabintas ženklas). Vyksta registracija, žymimas 

lankomumas, sutvarkomi popieriai, vaikai gaminasi vardų korteles.  

09:30 Vadovų ir savanorių prisistatymas, stovyklos temos ir programos pristatymas 

09:45 Vaikų saugos instruktavimas 

10:00 Buvimo kartu taisyklių kūrimas 

10:45 Dalyvių lūkesčių medis: kas ko tikisi iš stovyklos, ko nesitiki? 

11:15 Arbatos pertraukėlė  

11:30 Pasiskirstymas į grupes ir susipažinimo žaidimai 

13:00 Pietūs  

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Užsiėmimas „Kokią matau Lietuvą“ (piešimas, aptarimas). Pagalbiniai klausimai: 

 Koks vaizdas iškyla išgirdus žodį „Lietuva“? 

 Ką man reiškia Lietuva? 

15:00 Komandinio darbo žaidimas „Bokštas“ 

16:30 Arbatos pertraukėlė  

16:45 Filmukas apie Lietuvos gamtą (pasiruošimas rytojaus dienai) 

17:15 Dienos aptarimas 

17:45 Atsisveikinimo žaidimas „Marakatamba“ 

18:00  Pabaiga 

 

2 diena: Gamtos diena (patyriminis žygis į gamtą) 

Laikas  Veiklos aprašymas 

09:00  Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

09:15 Išvykstame į Kauno marių regioninį parką (dienos pristatymas kelionės metu) 

10:00 Kauno marių regioninio parko Lankytojų centro aplankymas (Miškininkų g.2, 

Vaišvydava, Kauno rajonas). Edukacinis užsiėmimas „Ką žinai apie Kauno marių 

regioninį parką“ 

11:45 Arbatos pertraukėlė  

12:00 Patyriminis žygis „Atradimai pelkėje“ (Edukacinė išvyka į Dubravos rezervatinę 

apyrubę, pažintis su pelkių ekosistema, pelkiniais augalais, rezervatiniu mišku) 

13:00 Pietūs 

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Žygis tęsiasi 

16:00 Kelionė autobusu į Kadagių slėnį 

16:30 Arbatos pertraukėlė 

16:45 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas 

17:15 Kelionė namo, galutinis sustojimas mašinų aikštelėje prie Kauno pilies 

18:00 Pabaiga 

 

3 diena: Kultūros diena (ekskursija į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse) 

Laikas  Veiklos aprašymas 



 
 

  
 

09:00  Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

09:15 Išvykstame į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse (dienos pristatymas 

kelionės metu) 

10:00 Apšilimo žaidimai (aktyvinantys, linksmi, įtraukiantys, drąsinantys) 

10:30  Ekskursija po muziejų (dvi grupės) 

12:00 Arbatos pertraukėlė  

12:15 Laisvas laikas 

13:00 Pietūs (muziejaus arbatinė): 

13:00 Jaunesniųjų grupė 

13:30 Vyresniųjų grupė (iki pietų vaidmenų žaidimas) 

14:00 Edukaciniai užsiėmimai: 

 „O kai pas promočiutę buvau..“ (jauniausi vaikai) nuo 14:00 iki 15:00 (nuo 
miestelio 13:45 veža arkliukas) 

 „Kai buvau jaunimėlin ėjau“ (vyriausi vaikai) nuo 15:30 iki 16:30 (nuo 

miestelio 15:15 veža arkliukas) 

Laisvo laiko tarpe Viktorina apie Lietuvą 

16:30 Arbatos pertraukėlė 

16:45 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas 

17:15 Kelionė namo, galutinis sustojimas mašinų aikštelėje prie Kauno pilies 

18:00 Pabaiga 

 
4 diena: Profesijos diena (ekskursija į Tradicinių amatų centrą „Meniškas kaimas“ ir Lietuvos 

etnokosmologijos muziejų) 

Laikas  Veiklos aprašymas 

09:00  Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

09:15 Išvykstama (dienos pristatymas kelionės metu) 

11:00 Arbatos pertraukėlė 

11:15 Edukaciniai užsiėmimai Tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“ (Bebrusų km., 

Žvejų g. 2, Luokesos sen. Molėtų raj.): „Molio motiejukas“ (jaunesniems) ir „Vilna“ 

(vyresniems) 

12:15 Užsiėmimas „Mano svajonių profesija“ 

13:00 Pietūs 

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Kelionė į Lietuvos etnokosmologijos muziejų 

15:00 Edukacinė programa Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (Žvaigždžių g. 10, 

Kulionių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.) 

16:00 Arbatos pertraukėlė 

16:15 Laisvas laikas 

16:30 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas 

17:00 Kelionė namo, galutinis sustojimas mašinų aikštelėje prie Kauno pilies 

19:00 Pabaiga 

 

5 diena: Istorijos diena (ekskursija į Šeimyniškėlių piliakalnį ir susitikimas su buvusiu partizanu 

Jonu Kadžioniu) 

Laikas  Veiklos aprašymas 

09:00  Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

09:15 Išvykstama (dienos pristatymas kelionės metu) 

11:00 Arbatos pertraukėlė 

11:15 Pasivaikščiojimas po piliakalnį  



 
 

  
 

11:45 Edukacinis užsiėmimas, medinės pilies ekspozicijos aplankymas, lauko žaidimai  

13:00 Pietūs 

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Išvykstam 

14:45 Ekskursija po Didžiosios kovos apygardos partizanų parką 

16:45 Arbatos pertraukėlė 

17:00 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas 

17: 30 Kelionė namo 

19:00 Pabaiga 

 

6 diena: Užbaigimo diena 

Laikas  Veiklos aprašymas 

09:00  Renkamės Kauno arkivyskupijos jaunimo centre, Vilniaus g. 7, III aukštas 

09:30 Apšilimo žaidimai (aktyvinantys, linksmi, įtraukiantys, drąsinantys) 

10:00 Susiskirstymas į komandas  

10:20 Užsiėmimas „Kokią Lietuvą noriu matyti“ (3D projekto kūrimas) 

11:00 Arbatos pertraukėlė  

11:15 Užsiėmimas „Linkėjimų laivelių leidimas“ (eisime į Santakos parką) 

13:00 Pietūs  

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Užsiėmimas „Laiškas Lietuvos prezidentui“ 

14:45 Viktorina apie Lietuvą 

15:45 Stovyklos refleksija: ką išsinešu, ko išmokau 

16:45 Arbatos pertraukėlė 

17:00 Įvertinimo anketų pildymas 

17:30 Atsisveikinimo žaidimas (palinkėjimai vieni kitiems) 

18:00 Pabaiga 
  


