Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLOS ,,ŠYPSOMĖS VASARAI“
PROGRAMA
Laikas: 9.00- 14.00 val.

1 diena
(penktadienis)

2 diena
(pirmadienis)

I pamaina
Birželio 2- 8 d.
Stovyklos atidarymas:
 Susipažinimo žaidimai.
 Pasiskirstymas grupėmis,
taisyklių kūrimas ir
iliustravimas.
 Grupių simbolių, šūkių
kūrimas ir pristatymas.
 Žaidimas- estafetė
,,Reikalingi atostogoms
daiktai“.
 Palapinės statymas (su
tėvais).



Muzikinė rytinė mankšta.
Ekskursija susipažinti su
Nauradų akmeniu, Bučių
ąžuolu.

1 diena
(antradienis)

2 diena
(trečiadienis)

II pamaina
Birželio 13- 19 d.
Stovyklos atidarymas:
 Susipažinimo žaidimai.
 Pasiskirstymas grupėmis,
taisyklių kūrimas ir
iliustravimas.
 Grupių simbolių, šūkių
kūrimas ir pristatymas.
 Žaidimas- estafetė
,,Reikalingi atostogoms
daiktai“.
 Palapinės statymas (su
tėvais).
 Muzikinė rytinė mankšta.
 Ekskursija susipažinti su
Nauradų akmeniu, Bučių
ąžuolu.

3 diena
(antradienis)

Smagūs mankštos pratimai.
Išvyka ,,Pievos kerintis grožis“:
 Išvyka į miesto
Skaistakalnio parką.
 Susipažinimas su augalais.
 Kūrybinis darbas„Supinsiu kvepiantį
vainiką“.
 Elgesys prie vandens.
 Vainikėlių plukdymas,,Pasipuošk, upeli“.
 Kolektyvinis kūrybinis
darbas iš augalų, skirtas
mokyklai.

3 diena
Smagūs mankštos pratimai.
(ketvirtadienis) Išvyka ,,Pievos kerintis grožis“:
 Išvyka į miesto
Skaistakalnio parką.
 Susipažinimas su
augalais.
 Kūrybinis darbas„Supinsiu kvepiantį
vainiką“.
 Elgesys prie vandens.
 Vainikėlių plukdymas,,Pasipuošk, upeli“.
 Kolektyvinis kūrybinis
darbas iš augalų, skirtas
mokyklai.

4 diena
(trečiadienis)

Smagūs mankštos pratimai.
Edukacinė išvyka į Krekenavą.
 Programa ,,Pojūčiai

4 diena
(penktadienis)




Smagūs mankštos
pratimai.
Išvyka į meninio stiklo



5 diena
(ketvirtadienis)

gamtoje“.
Linksmosios estafetės.
Kūrybinis darbas ,,Statom
linksmąjį šulinėlį ( ar kt.)
iš gamtinės medžiagos.



Mankšta ,,Pamėgdžiokim
gyvūnus“.
Popietė ,,Džiaugtis norime visi“:
 Išvyka
į
Panevėžio
specialiąją
mokyklądaugiafunkcį centrą.
 Pokalbis ,,Kaip bendrauti
su kitokiu, nei pats“.
 Skraidančių
lėkščių
varžybos.
 Veikla kūrybinėje erdvėje
,,Papuoškim skėtį vasaros žiedais“
(štampavimo technika)




Grįžimas į mokyklą.
Žaidimai atostogoms, kai
lauke lyja.
Stovyklos uždarymas.

5 diena
(pirmadienis)

studiją ,,Glasremis“ (
Skaistakalnis, Meistrų g.9)
arba
Edukacinė išvyka į Krekenavą.
 Programa ,,Pojūčiai
gamtoje“.
 Linksmosios estafetės.
Kūrybinis darbas ,,Statom
linksmąjį šulinėlį ( ar kt.) iš
gamtinės medžiagos
(pagal galimybes)
 Mankšta ,,Pamėgdžiokim
gyvūnus“.
Popietė ,,Džiaugtis norime visi“:
 Išvyka
į
Panevėžio
specialiąją
mokyklądaugiafunkcį centrą.
 Pokalbis ,,Kaip bendrauti
su kitokiu, nei pats“.
 Skraidančių
lėkščių
varžybos.
 Veikla kūrybinėje erdvėje
,,Papuoškim skėtį vasaros žiedais“
(štampavimo technika)




Grįžimas į mokyklą.
Žaidimai atostogoms, kai
lauke lyja.
Stovyklos uždarymas.

Pastaba: Stovyklos darbo dienų data pakeista dėl mokykloje vyksiančių VBE.

Stovyklos vadovė Aldona Šarkanienė

