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Programos veiklos (Programos darbotvarkė dienomis).
Visos programos veiklos suskirstytos į 10 temų. Kiekvienai temai skirta viena diena, kurios
metu bus vykdomos tai dienai skirtos veiklos, o dienos kulminacija – bendras vakaro
renginys. Dienos metu būrio stovyklautojai susipažįsta su tema, dalinasi savo patirtimi,
ieško būdų temą pristatyti vakaro renginyje, repetuoja, ruošiasi. Vakaro renginyje savo
temą pristato visai stovyklai.
Žemiau pateikiame stovyklos dienotvarkę ir programos darbotvarkę dienomis.
Stovyklos „Pasaka“ dienotvarkė (skiriasi 1 ir 10 dienos dėl vaikų atvykimo/išvykimo):
Laikas Laikas
Renginys
Veiklos
nuo
Iki
Labas rytas
Vaikų kėlimasis, higiena, mankšta ar
8:30
9:15
aerobika pasirinktinai
9:15
9:45 Pusryčiai
2 pamainos
Tvarkymasis
Savitvarka kambariuose. Įvedama balų
sistema. Sudaroma komisija iš vadovų,
9:45
10:15
vertinimo rezultatai pakabinami
skelbimų lentoje.
Susirinkimai būriuose
Dienos darbų ir užduočių
10:15
11:00
pasiskirstymas, supažindinimas su
dienos renginiais.
Sporto renginiai, maudynės
Kiekvienam būriui maudynių,
11:00
13:30 jūroje / baseine, repeticijos
repeticijų ar sporto užsiėmimų laikas
salėje, kitose erdvėse
derinamas atskirai.
13:30
14:15 Pietūs
2 pamainos
Sporto renginiai, maudynės
Kiekvienam būriui maudynių,
14:15
16:30 jūroje / baseine, repeticijos
repeticijų ar sporto užsiėmimų laikas
salėje, kitose erdvėse.
derinamas atskirai.
16:30
17:00 Pavakariai
17:00
18:30 Vakaro renginys I
Renginys pagal planą.
18:30
19:15 Vakarienė
2 pamainos
Poilsio laikas, refleksija
Pasiruošimas vakarui. Dienos
19:15
19:45
įspūdžiai. Savitvarkos balų įvertinimo
aptarimas. Pastabos. Išvados.
19:45 20::45 Vakaro renginys II
Renginys pagal planą.
Refleksija
Dienos veiklų įvertinimas,
20:45
21:00
stovyklautojų savęs įsivertinimas.
Vakaro diskoteka
Vaikams iki 10 metų diskoteka iki
21:00
22:30
21:45
Mažųjų naktipiečiai,
Trumpas aptarimas naktipiečių metu
21:45
22:00
pasiruošimas miegui, miegas.
apie tai, ką vaikai sužinojo naujo.
Vyresniųjų naktipiečiai,
22:30
22:45
pasiruošimas miegui.
23:00
Miegas
Iki kitos dienos 8:30

Programos darbotvarkė* dienomis:
1 diena - ,,Sveika, Pasaka“
Stovyklautojų atvykimas, pasiskirstymas į būrius. Susipažinimo žaidimai būriuose. Būrio
šūkio ir vėliavos kūrimas, susipažinimas su taisyklėmis bei vidinių būrio taisyklių
sudarymas. Iškilmingas stovyklos atidarymas, vėliavos pakėlimas, pasisveikinimas su jūra.
Vakaro renginyje teatralizuotas vadovų prisistatymas. Būrių atminimo knygelių gamyba
(kiekvieną vakarą užfiksuojama, kas patiko, sekėsi, džiugino).
2 diena - ,,Muzikos Diena - Pasakovizija“
Pirmos dienos pusėje: keliaujame prie jūros, maudynės. Pagal galimybes prie jūros
surengiamos „mažiukų“ kvadrato varžybos. Didesniųjų būriai varžosi traukiant virvę.
Būriai ruošia plakatus, šūkius, Vakaro renginys – Pasakovizija. Renginys vyktsa
Eurovizijos formatu, kai yra renkamas geriausias pasirodymas, kuriam vaikai su vadovais
ruošiasi po pietų.
3 diena – “Instaliacijų paroda, vakare - Šarados/Protų mūšis”.
Dienos metu būriai naudodami įvairias medžiagas ruošia instaliacijas, pagal pasirinktą
temą. Vėliau būriai keliauja per kitus būrius ar stovyklos vietas, kur bus bus eksponuojami
kūriniai. Stovykla taps muziejumi po atviru dangumi. Vakare vaikai lavina savo protą
dalyvudami Šaradose/Protų mūšyje, kur mišrios komandos sudarytos iš būrių atstovų
vaidina/atsakinėja į klausimus susijusius su stovykla, ir ne tik.
4 diena - „Pasakos Kino Festivalis“ – Medijų diena.
Būriai ekologijos ar sveikatingumo tema filmuoja ir montuoja filmukus. Kino festivalio
atidarymas, būriai dalyvauja “filmų peržiūroje”, po kurios vyksta geriausiųjų
apdovanojimai bei kino festivalio uždarymas. Keliavimas prie Olando kepurės, kol
montuojami filmai.
5diena - ,,Olimpiada ir Talentų vakaras“.
Būriai atstovauja tam tikrą regioną, valstybę, kurios dalyvauja Olimpinėse varžybose.
Olimpnių žaidynių atidarymas, valstybių prisistatymas, Olimpinio deglo įkūrimas. Būriai
pagal varžybų grafiką dalyvauja įvairiose sporto varžybose (krepšinio, tinklinio, futbolo,
kvadrato varžybose, dalyvauja estafetėse). Vakarop, geriausiųjų apdovanojimai,
Olimpiados uždarymas. Vakaro renginys - Talentų vakaras, kur visi norintys
pademonstruoja savo talentus stovyklai.
6 diena “Pasakiada ir UŽ / PRIEŠ“.
Pirmoje dienos pusėje būriai įveikia orientacinę trasą mišku iki pajūrio, kur vėliau vyksta
maudynės. Žaidynių nugalėtojai apdovanojami. Vakaro renginys socialinėmis,
ekologinėmis ir kitokiomis temomis, kur būriai pasirinktinai pristato stavo poziciją
UŽ/PRIEŠ pvz, rūšiavimą, sveiką gyvenseną, sportą, smurtą, karą ir t.t.
7diena - ,,Ekskursija ir Šokių Maratonas“
Pirmoje dienos pusėje norintys vaikai su vadovais vyksta į Delfinariumą ar ekskursiją po
Klaipėdą. Vakare - šokių maratonas, kur tikrinama ne tik ištvermė, bet ir naujų šokių
žingsnelių išmokimas bei aprangos stilius. Maratono pabaigoje - apdovanojimos
stilingiausios ir ištvermingiausios poros.
8diena – „Pasakos Teatro diena“
Stovykloje statomas bendras spektaklis, kiekvienas būrys paruošia tam tikrą kūrinio
ištrauką, savaip interpretuodami. Būriai bendradarbiauja tarpusavy, kad išlaikytų siužeto
liniją, naudojamos bendros dekoracijos, bei kostiumai. Vėliau apdovanojami geriausi
aktoriai ir aktorės, scenografija, kostiumai, scenarijus ir režisūra.

9diena - ,,Atsisveikinimai“
Būriai pristato atsisveikinimo su stovykla paisordymus, šoka flashmobą, kurį išmoko
programos stovykloje metu. Vakare – pamainos uždarymas, stovyklos vėliavos nuleidimas
ir nominacijų vakaras, apdovanojami geriausieji. Vėliau, vakarojimas prie laužo.
10diena - ,,Apsikabinimų diena - iki pasimatymo“ Atsisveikinimas su jūra.
Vykdoma akcija ,,Kaip radau taip palikau“ – savo daiktų ir aplinkos tvarkymas. Laiškų
rašymas naujai įgytiems ir seniems draugams, vadovams. Bendras būrio paveikslo piešimas
stovyklai. Daugkartinis draugų, vadovų apkabinimas ir pasižadėjimas vėl grįžti į Pasaką
kitais metais Išvykimas namo.
*Pasiliekame teisę keisti renginių laiką datas ir įvairovę priklausomai nuo oro sąlygų
bei vaikų amžiaus grupėse.
** Dienos metu, norintys vaikai turės galimybę dalyvauti būreliuose.
*** Esant geram orui kiekvieną diena bus keliaujama prie jūros, esant geltonai
vėliavai - vyks maudynės.
**** Pamainos eigoje pajūriu bus keliaujama prie Olando Kepurės ir Memel Nord.
Stovyklos aplinkos/-ų tinkamumas visoms Programos veikloms.
Stovykla kiekvienam vaikui suteikia galimybę per pamainą čia būti saugiam, aprūpintam ir
užtikrintam, kad jis gali save realizuoti per sportą, žaidimus, meninius ir kitus renginius.
Vykdant etninės kultūros ugdymo programą stovykloje sutelkiamas dėmesys į visų
stovyklos bendruomenės narių dalyvavimą veiklose. Stovykloje stengiamasi sukurti
palankią ugdymo aplinką: didelė teritorija natūraliai suskirstyta į atskiras zonas, tinkamas
repeticijoms ir refleksijai, didelės ir erdvios salės pritaikytos pasirodymams, menų klasė
skirta individualiai ar grupinei mėgstamai veiklai. Stovyklos „Pasaka“ idėja pasakos „Eglė
- žalčių karalienė“ motyvai. Nameliai ir teritorijos prie jų pavadinti personažų vardais:
„Eglė“, „Drebulė“, „Uosis“, „Ąžuolas“, „Beržas“ ir kt. Tai puikiai atitinka pasirinktą
programos temą, nuteikia vaikus noriai ir aktyviai dalyvauti Programos veiklose. Geros
aplinkos sukūrimas sutelkiant visos stovyklos bendruomenės pastangas, leidžia vaikui ne
tik pasijusti šeimininku, bet padeda plėtoti ir veiklos kompetencijas.
Stovykla „Pasaka“ įsikūrusi Pajūrio regioniniame parke prie Baltijos jūros. Šalia yra
Girulių miškas. Ši išskirtinė aplinka, gaivus oras ir bangų mūša ne tik suteikia
stovyklautojams pakilią, džiugią nuotaiką, bet ir padeda atsipalaiduoti, lengviau adaptuotis
naujoje aplinkoje, susirasti draugų, kas įtakoja pažinimo motyvaciją, smalsumą ir spartesnį
įsiliejimą į būrius.
Sportinei veiklai stovykloje yra stadionas, krepšinio, tinklinio aikštelės, baseinas.
Jaunesniojo amžiaus vaikams yra žaidimų aikštelė, mini krepšinio aikštelė, sūpynės,
regioninio parko aplinka. Daug renginių organizuojama ant jūros kranto. Poilsiavietėje yra
medicinos punktas, kur dirba slaugytojos, yra didelė valgykla, klubas, lauko estrada –
vaikai šoka, repetuoja, ruošiasi renginiams. Naktį budi sargai, todėl čia yra užtikrintas
vaikų gyvybės ir sveikatos saugumas.
Atsižvelgiant į turimą infrastruktūrą lauko aplinka ideali vieta kūrybinių užduočių
atlikimui, darbui grupelėmis.
Esant prastoms oro sąlygoms veiklos organizuojamos patalpose, tam tikslui pritaikytoje
salėje, dideliuose holuose. Turima techninė įranga suteikia galimybę paįvairinti užduotis.
Vaikai apgyvendinami jaukiuose nameliuose iki 8 vaikų kambaryje. Kartu gyvenantys
vadovai užtikrina saugumo jausmą, visokeriopą ir savalaikę pagalbą.
Stovykla atitinka visus vasaros poilsio stovyklos mokiniams keliamus reikalavimus ir
Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“.

