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Kokių turėtumėte pageidavimų stovyklos temai ir programai, kai stovykla skirta vaikams nuo 7 iki 

11 metų? (27 atsakymai) 

 

Daugiau veiklų lauke, muziejų lankymas su edukacine programa 

daug nuotykiu, ekskursiju pažintinių, apsilankymai veiklos su gyvūnais,liksmos mankštos,eksperimentai 

ir t.t. 

Saugus eismas, kaip saugiai elgtis su gyvūnais (sutikus gatvėj šunį), pažintis su Lietuvoje gyvenančiais 

laukiniais gyvūnais, aplankant rezervatus, įvairios profeaijos: gaisrininkai, policoja, gydytojai ir pan.  

Zygiai, kulinarinis paveldas, ekskursijos, interaktyvios veiklos 

Kelionės po Lietuvos nacionalinius,regioninius parkus su edukacijomis 

Daugiau edukacijų miesto muziejuose 

Kuo daugiau veiklų lauke:) 

Dienos išvykos, komandiniai žaidimai, pasivaikščiojimai, piknikas ir t.t.  

Vykimas į nac. arba region. parką, edukac. muziejuje 

pilnavertis maitinimas 

Edukaciniai ir kūrybiniai užsiėmimai, išvyka į muziejų, supažindinimas su Lietuvos istorija.  

Ekskursijos ,tautiškumas,patriotiškumas,lietuvybė,pažinimas 

Kuo įvairesnė veikla, kad vaikai išbandytų save įvairiose srityse 

- 

Supažindinti su LT istorija, skatintų įstraukti į veiklas, ugdytų bendravimo įgudžius.  

moksliniai fizikiniai/ cheminiai eksperimentai 

Tęsti tai, ką pradėjote!!! 

Linksma ir gerai, praleisti laika 

pamatyti įdomias Lietuvos vietas 

Tema apie Lietuvos krasto ir istorijos pazinima. Programa: butu smagu vienos dienos isvyka i istorini 

objekta-muzieju, apie tarpukario Lietuva, okupacija. Galetu buti ipintos orientacines zaidynes, viktorinos 

apie tai, ka suzinojo lankydamiesi objektuose. Dar manau, kad svarbu itraukti knygas ir ju skaityma, gal 

galetu pristatyti skaityta knyga apie LT ar susitiktu su rasytoju, apie knygnešius. Galsusitikimas su 

"Misija sibiras" dalyviais ar "Nacionaline ekspedicija" ar jaunaisiais šauliai, kodel jie tapo šauliais.  

Daugiau isvyku 

Labai puiki šių metų programa. 

Vertybės, pasitikėjimas 
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Ačiū organizatoriams. Stovykla buvo puikiai organizuota. Smagu, kad skatinate vaikų patriotiškumą. 

Manau labai gerai , kad buvo dvi išvažiuojamosios ekskursijos skirtingomis tematikomis. Dukra labai 

patenkinta užimtumas buvo puikus. 

Tema knygu pasaulis 

Renginiai turi būti neilgesni negu 35-45 min., nes tokio amžiaus vaikai ilgiau neišlaiko dėmesio. arba 

bent jau pertraukos turi būti renginio ar edukacijos metu. 

Šiais metais buvo viskas labai šauniai suorganizuota, svarbiausia šaunūs,gerai nusiteikę, energingi 

vadovai 

 

 

Kokių turėtumėte pageidavimų stovyklos temai ir programai, kai stovykla skirta vaikams nuo 12 iki 

18 metų? (19 atsakymų) 

 

del atvykimo tai mums noretusi kuo veliau tureti galimybe ,nes vasara ilgai neina miegoti o kai reikia 

keltis anksti vaikai nenori i stovykla 

Daugiau žygių pažintiniais takais, maudynių, pažindinimo su profesijomis.  

T.p.tik edukacija orientuota į atitinkamą amžių 

Pažintinė ekskursija po Kauno tunelius 

Dienos išvykos, sporto užsiėmimai 

Vykimas į nac. arba region. parką, diskusija su profesionalu 

Kuo įvairesnė veikla, kad vaikai išbandytų save įvairiose srityse  

- 

Manau vaikams daugiau reiktų veiklos,važiavimo ir pamatymo daugiau apie Lietuva � 

Pilietiškumui stiprinti. 

Lietuvos geografijos, sporto, psichologinjos ir bedro savo kaip jaunos asmenybes pazinimo. 

nežinau 

Daugiau isvyku.vaikam labai patiko 

Puiki programa, geriausi atsiliepimai iš vaiko, sakė kitais metais norės dalyvauti.  

pasitikėjimas 

Manau šio amžiaus vaikams būtų smagiau stovykla su nakvyne.  

benravimas ir draugiskumas,tolerancija 

Daugiau gamtos, plaukimo baidarėmis, važiavimo dviračiais, t.y. daugiau aktyvesnės veiklos lauke, kad 

ir per lietų.. 

psicologinės įžvalgos, temos apie bendravimą, tarpusavio santykius 

 

 

 

 

 

 

 


