
Žolininkystės paslaptys

 ir raminančių pagalvėlių siuvimas

 Lėktuvėlių ir aitvarų gamyba

 iš antrinių žaliavų bei jų leidimo fiesta

Stovyklos įspūdžių 

komikso kūrimas

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOS VEIKLOS PLANAS

Siūlome ūsų stovyklos ą paįvairinti ekologišką mąstymą J program ugdančiomis veiklomis.

Galime pasiūlyti dalių pasirenkamą programą, 5 

Koliažo dirbtuvės 

Picasso motyvais 

„Mes atrodom taip linksmai“

Draugų vėliavos 

ir šūkio kūrimas 

(piešimas ant medžiagos),

 iškilmingas vėliavos pakėlimas

 

Paskaita - diskusija 

„Darnus vartojimas

 MAN ir TAU“

Draugystės aksesuarų kūrimas 

iš antrinių žaliavų 

(apyrankių, kaklo papuošalų gamyba)

Paskaita - diskusija

„Kokioje Žemėje aš gyvenu?“

Šildukų gamyba. 

Padeda po traumų, norint atsipalaiduoti

Supažindinimas su žolelėmis, 

raminančių žolinių pagalvėlių siuvimas

 Marškinėlių atnaujinimo dirbtuvės. 

Batikos technika naudojant natūralius dažus

 

Menas gamtoje 

(gamtinės mandalos/skulptūros, 

sapnų gaudyklės)

Šešėlių teatro 

iš antrinių žaliavų gamyba

 Žaidžiame teatrą. 

ų ų sPasimetusi  kojini  teatra

Lėlių iš antrinių žaliavų 

gamybos dirbtuvės

Atpalaiduojančių  

vonios burbulų

gamyba

       Aplinkosauginis

 protmūšis

 - diskusijaPaskaita

„Darnus vartojimas –

 mano kasdienis įprotis“

Daugkartinių maišelių 

siuvimas ir puošyba

 Ekologiškos kūrybinės dirbtuvės

ųAksesuar  

š ų ž ų ūi  antrini  aliav  k rimas
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Paskaita - diskusija

 „Kaip gyvenu, toks ir esu“ 
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DRAUGŲ diena:

Draugų vėliavos dirbtuvės

Draugystės apyrankių kūrimas

Koliažo dirbtuvės Picasso motyvais „Mes atrodom taip linksmai“

Tekstilinio draugų nuotraukos rėmelio kūrimas 

Paskaita „Darnus vartojimas MAN ir TAU“

ŽEMĖS diena:

Natūralių sapnų gaudyklių kūrimas (individualios arba bendra)

Gamtinių mandalų/skulptūrų kūrimas iš natūralių medžiagų

Marškinėlių atnaujinimo dirbtuvės (batikos technika, naudojant natūralius dažus)

Paskaita „Kokioje žemėje aš gyvenu?“

SVEIKATINGUMO diena:

Jutiminio tako iš natūralių medžiagų kūrimas „Basakojų takelis“

Lėktuvėlių ir aitvarų gamyba iš antrinių žaliavų bei jų leidimo fiesta

Šildukų gamyba. Padeda po traumų, norint atsipalaiduoti

Supažindinimas su žolelėmis, raminančių žolinių pagalvėlių siuvimas

Atpalaiduojančių vonios burbulų gamyba

Paskaita „Kaip gyvenu, toks ir esu“ 

TEATRO diena

Šešėlių teatro iš antrinių žaliavų gamyba 

Lėlių iš antrinių žaliavų gamybos dirbtuvės

Pasimetusių kojinių teatras

Stovyklos įspūdžių komikso kūrimas

APLINKOSAUGOS diena

Daugkartinių maišelių siuvimas ir puošyba

Aksesuarų iš antrinių žaliavų gamyba

Paskaita „Darnus vartojimas – mano kasdienis įprotis“

Aplinkosauginis protmūšis

1 (draugų) diena: 

10:00 – 10:30 Stovyklos pristatymas, taisyklių aptarimas.

10:30 – 12:00 Susipažinimo ir komandos formavimo žaidimai.

12:00 – 14:00 Stovyklos vėliavos ir šūkio kūrimas (piešimas ant medžiagos su flomasteriais), iškilmingas vėliavos pakėlimas.

15:00 – 15:30 Paskaita - diskusija „Darnus vartojimas MAN ir TAU“.

15:30 – 17:30 Stovyklos aksesuarų kūrimas iš antrinių žaliavų (apyrankių kaklo papuošalų gamyba).

17:30 – 18:00 Žaidimas akla abėcėlė, dienos apibendrinimas.

2 (žemės) diena:

10:00 – 11:00 Pajudėkime kartu. Žaidimai, mankšta.

11:00 – 12:00 Komandos formavimo žaidimai.

12:00 – 14:00 Marškinėlių atnaujinimo dirbtuvės. Batikos technika naudojant natūralius dažus.

15:00 – 17:00 Menas gamtoje (gamtinės mandalos/skulptūros, sapnų gaudyklės).

17:00 – 18:00 Rūšiavimo estafetė, dienos apibendrinimas.

3 (sveikatingumo) diena:

10:00 – 13:00 Orientacinės varžybos.

14:00 – 15:30 Pramoginiai žaidimai.

16:00 – 18:00 Lėktuvėlių ir aitvarų gamyba iš antrinių žaliavų bei jų leidimo fiesta.

4 (teatro) diena:

10:00 – 11:00 Žaidimai, mankšta.

12:00 – 14:00 Susipažinimas su teatru. Scenarijaus ruošimas, teatro personažų kūrimas.

15:00 – 17:00 Žaidžiame teatrą. Spektaklių įgyvendinimas.

17:00 – 18:00 Šarados.

Paskaitos ir dirbtuvės vyksta po 2 akademines valandas
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