
PATVIRTINTA 

Druskininkų švietimo centro direktoriaus 

2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V1-40 

        3 priedas  

 

DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO VAIKŲ  

VASAROS DIENOS UŽIMTUMO 

 STOVYKLOS „ĄŽUOLAS“  

 VEIKLOS PROGRAMA 

 

(2020-06-29) 

Birželis Planuojama veikla 
Atsakingas 

vykdytojas 

29 d. 

Pirmadienis 

Stovyklos programos pristatymas, supažindinimas su taisyklėmis. 

Saugaus elgesio instruktažas. 

Paskaita „Būkime saugūs vasarą“. Dienos programos pristatymas.  

Praktinė veikla gamtoje. Pamoka, kaip reikia elgtis gamtoje, kokie 

saugumo reikalavimai, kaip pasistatyti palapinę, įrengti laužavietę 

ir t.t. 

Filmo žiūrėjimas ir aptarimas.  

Veiklos aptarimas ir refleksija. 

 

30 d. 

Antradienis 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Čiurlionio memorialinį muziejų. Edukacinė programa 

„Grafika“. Vykstame maršrutiniu autobusu. 

Linksmieji aerobikos pratimai, aktyvūs žaidimai. 

Veiklos aptarimas ir refleksija. 

 

Liepos m.  

1 d. 

Trečiadienis 

 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į A. Česnulio skulptūrų parką. Patikusios skulptūros 

piešimas. 

Veiklos aptarimas ir refleksija. 

 

Liepos m.  

2 d. 

Ketvirtadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Leipalingio dvarą. Telefonas pasiteiravimui. 8 612 23212 

Miestelio istorija, žydų istorija, dvaro apžiūra, žaidimai. 

Veiklos aptarimas ir refleksija. 

 

Liepos m.  

3 d. 

Penktadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. 

Susitikimas su Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos narų komanda. Susitikimas planuojamas . 

Veiklos aptarimas, refleksija.   

 

 

                                                                       (2020-07-07) 

Liepos Planuojama veikla 
Atsakingas 

vykdytojas 

7 d. 

Antradienis 

Dienos programos pristatymas.  

Saugaus elgesio instruktažas. 

Žygis „Saulės taku“. 

Įspūdžių įamžinimas kūrybiniuose darbuose, fotografijose. 

 

8 d. 

Trečiadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Kūrybinė, sportinė, meninė veikla. 

Piešimas kreidelėmis, kūrybiniai darbai iš popieriaus, sportinės 

varžybos.  

Susitikimas su pasieniečiais, kinologais. 

Veiklos aptarimas ir refleksija. 

 

9 d. 

Ketvirtadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Druskininkų miesto muziejų. Edukacinė programa 

„Kelionė laiku“. Apsilankymas Druskininkų policijos komisariate. 

(patikslinti laiką)  

 



Veiklos aptarimas, refleksija.   

10 d. 

Penktadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Aktyvūs lauko, bendravimo žaidimai.  

Renginio eigos aptarimas ir suderinimas. 

Stovyklos aptarimas ir linkėjimų bei norų surašymas laiškuose. 

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

 

(2020-07-13 – 2020-07-24) 

Liepos Planuojama veikla 
Atsakingas 

vykdytojas 

       13 d. 

Pirmadienis  

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Metelių regioninį parką, dalyvavimas edukacinėje 

programoje. 

Lauko žaidimai. 

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

14 d. 

Antradienis 

Stovyklos programos pristatymas, supažindinimas su taisyklėmis. 

Saugaus elgesio instruktažas.  

Stovyklos taisyklių kūrimas. 

Kūrybinė, sportinė ir kita veikla (gali būti orientacinės varžybos, 

kvadrato varžybos, estafetės, kūrybinių darbelių gaminimas, filmo 

peržiūra ir kt.). 

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

15 d.  

Trečiadienis 

 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka partizanų kovų keliais. Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

16 d.  

Ketvirtadienis 

 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Jonyno dailės galeriją Druskininkuose. Edukacinė programa 

„Vitražo kūrimas“. 

Kūrybinė veikla mokykloje „Gėlių gamyba“. Komandiniai žaidimai. 

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

17 d. 

Penktadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į UNO parką Druskininkuose. Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

20 d.  

Penktadienis 

Dienos programos pristatymas.  

VSB užsiėmimas. (pavadinimą patikslins) 

Keramikos užsiėmimas. Piešimo technika ant molio. 

 

21 d. 

Antradienis 

Dienos programos pristatymas.  

Saugaus elgesio instruktažas. 

Žygis .Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

22 d. 

Trečiadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Išvyka į Metelių regioninį parką. Edukacinės programos pradžia 

10.00 val. Mokiniai su dviračiais važiuos pasižvalgyti po Metelių 

regioninį parką, žais lauko žaidimus. Transportas užsakytas 9.00 val.  

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

23 d. 

Ketvirtadienis 

Dienos programos pristatymas.  

Sporto diena. Saugaus elgesio instruktažas. 

Apsilankymas Druskininkų policijos komisariate. Paskaitą ves 

Druskininkų vyriausiasis tyrėjas Edgaras Suchanekas.  

Aktyvūs žaidimai Druskininkų K. Dineikos parke. 

Veiklos aptarimas, refleksija. 

 

24 d. 

Penktadienis 

Dienos programos pristatymas. 

Sportuojam linksmai (tinklinis su oro balionu, futbolas surištomis 

kojomis, kvadrato varžybos ir t.t.) 

Kūrybinė, sportinė ir kita veikla. Filmo žiūrėjimas. 

Stovyklos aptarimas ir linkėjimų bei norų surašymas laiškuose. 

 

 

 


