
     Stovyklos aprašymas:  

     Patyriminė stovykla „Gamtos lobiai Adomaitynėje“ – tai stovykla, skirta 7–14 m. amžiaus vaikams, 

kuriems patinka aktyvus laisvalaikis gamtoje, kūryba, sportas. Čia vaikai susilies ir pasiners į gamtą, išmoks į 

ją įsiklausyti ir skaityti jos siunčiamus ženklus, taip pat išmoks atsipalaiduoti, padės pasirūpinti teritorijoje 

gyvenančiais gyvūnais bei paukščiais. Kai kuriems stovyklautojams tai gali būti iššūkis – 6 dienos be išmaniųjų 

telefonų bei planšečių! Na, bet mokslininkai įrodė, jog iš vaiko atėmus telefoną ar planšetę, jis nemiršta! 

      Stovyklos vieta: pramogų ir poilsio parkas „Adomaitynė“.  

Pamainos: 1 pamaina - birželio 29 - liepos 04 ( 7 - 10 m.) 

                   2 pamaina - liepos 06 - 11 ( 11 - 14 m.) 

                   3 pamaina - liepos 13 - 18 ( 7 - 10 m.) 

                   4 pamaina liepos 20 - 25 ( 11 - 14 m.) 

                   5 pamaina liepos 27 - rugpjūčio 1 ( 7 - 10 m.) 

                   6 pamaina - rugpjūčio 3 - 8 ( 11 - 14 m.) 

                   7 pamaina - rugpjūčio 10 - 15 ( 7 - 10 m.) 

Visas veiksmas lauke, gryname ir tyrame ore, toli nuo miesto vienkiemyje, pamiškėje. Išmoksime elgtis ir 

orientuotis miške, žaisime aktyvius sportinius žaidimus, rungtyniausime, pažindinsimės su gamta, išmoksime 

atpažinti medžius, augalus, gyvūnus, o vakarais, prie laužo ir gardžių naktipiečių nepamiršime, kad miegelis 

saldesnis būtų.   

       Tai pažintinė, patyriminė stovykla, kurios metu vaikai ugdys ir puoselės meilę bei rūpestį gamtai, 

aplinkosaugai, gilins bendrąsias ir įgis naujų žinių apie mus supančią aplinką. Stovyklos kulminacija – keletas 

praktinių užduočių (aktyvi bei meninė užduotys), t.y., išgyvenimas gamtoje, kurio metu stovyklautojai keliaus 

į žygį su orientacinėmis užduotimis, savarankiškai įsirengti būstinę, pagal užuominas rasti paslėptą lobį. 

Meninė - savo emocijas ir įspūdžius perteiks dailės / tapybos arba molio lipdymo (pasirinktinai) darbeliais, 

kurie vaikams liks kaip prisiminimas apie stovyklą. 

       Stovyklos tikslas – kiekvienam stovyklaujančiam vaikui atverti naujas galimybes, stiprinti greitą mąstymą, 

orientaciją aplinkoje, ugdyti pasitikėjimą savimi, įrodant, kad nėra nieko neįmanomo, tereikia tik įdėti 

pastangų, ugdyti žmogiškąsias vertybes.  

        Gyvenimo stovykloje ypatumai - miegosime erdviose kareiviškose palapinėse, o esant giedram orui, 

norintys galės apsistoti viešbutyje „Po žvaigžde“- gryname ore po atviru dangumi. Stovyklautojus maitins 

didelę patirtį turinti „Švenčių centras“ įmonė – kareiviškas ir laukinis maistas, kurį mėgsta VISI. 

       Dienos ritmas:  

  08:00  budinamės 

  08:30  mankšta lauke 

  09:00  pusryčiai 

  09:30  pasirūpinimas „mažaisiais“ (gyvūnų šėrimas) 

  10:00  pokalbis su „namais“: „Valio, gavom telefoną!“ (galima pasiimti savo telefoną ir paskambinti tėvams) 

  10:30  dienos tikslų iškėlimas priešpiečiai 



  11:00  priešpiečiai 

  11:30  aktyvūs komandiniai žaidimai lauke / edukacijos / žygiai / ekskursijos  

  12:30  pietūs  

  13:00  ramybės valandėlė (laisvas laikas be įpareigojimų – kas nori, skaito, žaidžia, miega, šnekučiuojasi su 

draugais. Jokio telefono ar planšetės!)  

  14:30  suplanuotos veiklos vykdymas 

  16:30  pavakariai 

  17:00  bendras stovyklos renginys  

  19:30  vakarienė 

  20:00  ruošiamės vakaro renginiams / laisvas laikas 

  21:00  vakaras prie laužo (veiklos įvairios)   

  23:00  pasiruošimas miegui 

  23:15  „labanakt vaikučiams“ 

      Atvykdamas į stovyklą vaikas privalo turėti: medicininę pažymą iš gydytojo, leidžiančią vaikui dalyvauti 

stovykloje; higienos reikmenis, vaistus nuo savo ligų, priemones nuo uodų ir erkių; miegmaišį, pagalvėlę, 

rankšluostį; kepurę nuo saulės, rūbus bei avalynę - šiltam, vėsiam, lietingam orui bei žygiui į mišką ( 

ilgarankoviai marškinėliai ir džemperis, kelnės, patogi uždara avalynė, kepuraitė),  žibintuvėlį, gertuvę. 

     Telefonai ir kitos ryšio priemonės bus ribojami ir leidžiama naudotis tik nustatytu laiku arba esant 

būtinybei. Kitas laikas galimas tik esant rimtoms priežastims, kurios suderinamos su tėvais ar globėjais. 

     Kaina 170 eur. Stovykloje dalyvaujant dviems ir daugiau tos pačios šeimos vaikų - taikoma 10% nuolaida. 

     Kaina galioja iki kovo mėn. 31 d. Vėliau kaina didės. 


