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Viešoji įstaiga „Kuriu Lietuvai“ 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla “Myliu tave, Lietuva” 

2021 m. liepos 26 -30 d. 

 

PROGRAMA  

(versija: 2021.07.23) 

 

1 diena Susipažinimo diena (liepos 26 d. pirmadienis) 

Pažinsime vieni kitus, mokysimės bendrauti, atrasime kaip gera būti drauge 

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, matuojama temperatūra, vaikai gaminasi vardų korteles.  

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

09:40 Lietuvos himno giedojimas 

09:45 Vaikų saugos instruktavimas 

10:00 Buvimo kartu taisyklių kūrimas 

10:15 Dalyvių lūkesčių medis: kas ko tikisi iš stovyklos, ko nesitiki? 

10:45 Apšilimo žaidimai 

11:15 Arbatos pertraukėlė 

11:30 Pasiskirstymas į grupes ir susipažinimo žaidimai 

13:00 Pietūs (picos vietoje) 

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Komandinio darbo žaidimas „Tiltas“ 

16:00 Arbatos pertraukėlė 

16:15 Žaidimas „Aplink Lietuvą“ 

17:15 Dienos aptarimas ir bendra nuotrauka 

17:45 Atsisveikinimo žaidimas „Bzz“ 

18:00  Pabaiga 

Pastabos tėvams:  

 Tegu vaikai apsirengia patogiai, visas veiksmas vyks uždarose patalpose, bus daug judama 

 Tegu vaikai įsideda gerti pagal savo skonį ir poreikį, maistu bus pasirūpinta 
 

2 diena Istorijos ir asmenybių diena (liepos 27 d. antradienis) 

Pažinsime Lietuvos didingą praeitį, ieškosime atsakymų į klausimus „Kas yra laisvė? Kodėl už ją 

reikia aukoti gyvybę?“, susipažinsime su Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi, ugdysime patriotinius 

jausmus 

Laikas  Veiklos aprašymas 

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

(lankomumo žymėjimas, temperatūros matavimas, pasidalinimas į 2 grupes) 

09:30 Kelionė į Vytauto Didžiojo karo muziejų 

10:00 I grupė – Ekskursija po muziejų (jaunesnių) 

II grupė – Edukacinė programa „Lietuvos nepriklausomybės kovos“ (vyresnių) 

11:00 Arbatos pertraukėlė 

11:15 I grupė – Edukacinė programa „Lituanicos skrydis per amžius atminty“ (jaunesnių) 

II grupė – Ekskursija po muziejų (vyresnių) 

12:15 Bendra nuotrauka ir kelionė į restoraną 

13:00 Pietūs (Bernelių užeiga senamiestyje) 

13:45 Kelionė į Arkivyskupijos jaunimo centrą 



                                                                                                                   
 

 

www.kuriulietuvai.lt  
 

  

14:00 Laisvas laikas, poilsis 

14:15 Protmūšis apie Lietuvos asmenybes 

14:45 Susitikimas su Kardinolu Sigitu Tamkevičiumi  

15:45 Arbatos pertraukėlė  

16:00 Istorinio dokumentinio filmo „Nenugalimas“ peržiūra 

17:00 Filmo aptarimas 

17:30 Dienos aptarimas 

17:45 Atsisveikinimo žaidimas „Marakatamba“ 

18:00 Pabaiga 

Pastabos tėvams:  

 Tegu tėvai įdeda geltoną saugaus eismo liemenę  

 Tegu vaikai apsirengia rūbus priklausomai nuo oro sąlygų 

 Jei oras bus apsiniaukęs, tegu vaikai pasiima lietsargius arba neperšlampamus apsiaustus 

 Tegu vaikai įsideda gerti pagal savo skonį ir poreikį, maistu bus pasirūpinta 
 

3 diena Valstybės diena (liepos 28 d. trečiadienis) 

Padėsime vaikams suprasti ką reiškia turėti valstybę, kaip ji valdoma, kokios kiekvienos gero 

piliečio pareigos, ugdysime pilietiškumą 

Laikas  Veiklos aprašymas 

08:00  Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

(lankomumo žymėjimas, temperatūros matavimas) 

08:15 Išvykstame į Vilnių (dienos pristatymas kelionės metu) 

10:30 Ekskursija po Valstybės pažinimo centrą: 

Jaunesniųjų grupelės užsiėmimas tema „Diena su Prezidentu“ 

Vyresniųjų grupelės užsiėmimas tema „Jaunieji tyrinėtojai“ 

12:00 Arbatos pertraukėlė 

12:15 Ėjimas pietauti 

13:00 Pietūs (Restorane „Katpėdėlė“ senamiestyje) 

13:45 Laisvas laikas 

14:00 Ekskursija po Vilniaus miestą su lydinčiu gidu 

15:45 Arbatos pertraukėlė 

16:00 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas 

16:15 Kelionė namo, galutinis sustojimas mašinų aikštelėje prie Kauno pilies 

18:00 Pabaiga 

Pastabos tėvams:  

 Tegu tėvai įdeda geltoną saugaus eismo liemenę  

 Tegu vaikai apsirengia rūbus priklausomai nuo oro sąlygų 

 Jei oras bus apsiniaukęs, tegu vaikai pasiima lietsargius arba neperšlampamus apsiaustus 

 Tegu vaikai įsideda gerti pagal savo skonį ir poreikį, maistu bus pasirūpinta 

 
4 diena Gamtos diena (liepos 29 d. ketvirtadienis) 

Keliausime po gražiausias Lietuvos vietas, lankysime gamtos paminklus, ugdysime meilę gamtai 

Laikas  Veiklos aprašymas 

08:00 Renkamės mašinų stovėjimo aikštelėje prie Kauno pilies, kur laukia autobusas 

(lankomumo žymėjimas, temperatūros matavimas) 

08:15 Išvykstame į Žemaitijos nacionalinį parką (dienos pristatymas kelionės metu)  

10:15 Ekskursija po Žemaitijos NPD lankytojų centro ekspoziciją "Žemaitijos žemės 

slėpiniai" (Didžioji g. 8, Plateliai) (I grupė 10:15-10:45, II grupė 10:45-11:15) 

Kol viena grupė lankosi lankytojų centre, kita grupė pasivaikšto po Platelius, labai 
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gražus miestelis 

11:15 Arbatos pertraukėlė 

11:30 Pažintis su Platelių ežeru (Platelių apžvalgos aikštelė, maudynės) 

13:00 Pietūs (restorane) 

13:45 Ekskursija po Žemaitijos nacionalinį parką (žygis Šeirės taku) 

15:15 Bendra nuotrauka ir dienos aptarimas  

15:30 Arbatos pertraukėlė 

15:45 Kelionė namo, galutinis sustojimas mašinų aikštelėje prie Kauno pilies 

18:00 Pabaiga 
Pastabos tėvams:  

 Tegu vaikai turi po 1 Eur įsigyti vienkartinį parko lankytojo bilietą (tokiu būdu skatinsime 
vaikų atsakingumą už mus supančią aplinką) 

 Tegu vaikai apsirengia rūbus priklausomai nuo oro sąlygų, bus daug judama 

 Jei bus šilta diena, bus galimybė maudytis Platelių ežere, tegu įsideda maudymosi reikmenis 

 Tegu vaikai apsiauna patogius batus, bus daug žygiuojama  

 Kas bijo uodų tegu įsideda apsaugos priemones 

 Jei oras bus apsiniaukęs, tegu vaikai pasiima lietsargius arba neperšlampamus apsiaustus 

 Tegu vaikai įsideda gerti pagal savo skonį ir poreikį, maistu bus pasirūpinta 

 
5 diena Kultūros diena (liepos 30 d. penktadienis) 

Pažinsime kokie mes lietuviai esame nuostabi tauta, su nuostabiais papročiais, ugdysime 

pasididžiavimą savo kultūra 

Laikas  Veiklos aprašymas 

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

09:30 Ėjimas į Santakos parką  

09:45 Judrūs apšilimo žaidimai 

10:45 Grįžimas į KAJC 

11:00 Arbatos pertraukėlė 

11:15 Edukacija „Tradicinių juostų reikšmė lietuvių etninėje kultūroje“  

12:45 Einame valgyti 

13:00 Pietūs (Bernelių užeigoje senamiestyje) 

13:45 Laisvas laikas, poilsis 

14:00 Tautinių šokių pamokos su KTU ansambliu „Nemunas“ 

15:45 Užsiėmimas „Kaip atrodys Lietuva po 10 metų“ 

16:00 Stovyklos refleksija: ką išsinešu, ko išmokau 

16:15 Arbatos pertraukėlė 

16:30 Įvertinimo anketų pildymas 

16:45 Atsisveikinimo žaidimas (palinkėjimai vieni kitiems) 

17:00 Pabaiga 

Pastabos tėvams:  

 Tegu tėvai įdeda geltoną saugaus eismo liemenę 

 Tegu vaikai apsirengia patogiai, bus daug judama 

 Jei oras bus apsiniaukęs, tegu vaikai pasiima lietsargius arba neperšlampamus apsiaustus 

 Tegu vaikai įsideda gerti pagal savo skonį ir poreikį, maistu bus pasirūpinta 

 
Visais iškilusiais klausimais skambinkite stovyklos vyr. vadovams: 

(iki stovyklos) SIMONAS STREIKUS, mob. 864702839, el.p. kuriulietuvai@gmail.com  

(stovyklos metu) INDRĖ RIMKĖ, mob. 860761261 

mailto:kuriulietuvai@gmail.com

