
VASAROS POILSIO STOVYKLOS „PAMARIEČIAI“  

VEIKLOS PLANAS 

2018-06-04 – 2018-06-15 

 

Vykdomos priemonės, renginiai 

 

Vykdymo 

data 

Atsakingas 

vykdytojas 

Vykdymo vieta 

Stovyklos atidarymas: 

 šventinis stovyklautojų 

pasveikinimas; 

 stovyklos dainos pristatymas; 

 supažindinimas su stovyklos tvarka, 

drausme, vadovais, emblemų 

kūrimas; 

 pasiskirstymas grupėmis 

(pavadinimo, šūkio, seniūno 

metraštininko rinkimai); 

 susitikimas su vaikų žaidimo 

kambario „Kukulis“ personažais – 

pelytė Minė, Kakė Makė, princesė 

Šaladina, žmogus Voras; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-04 

 

Gitana Gelžinytė 

Laima Akucevičienė 

Diana Lileikienė 

Virginija 

Macijauskienė 

Šilutės Pamario 

pagrindinė 

mokykla  

 

Išvyka į Žemaitijos piliakalnius, Bijotus: 

 Spraudaičių piliakalnis; 

 Medvėgalio piliakalnis. 

 Dionizo Poškos baubliai 

 edukacinis užsiėmimas „Baublių 

muziejaus istorija“ 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-05 

 

Laimutė 

Lendraitienė 

Diana Lileikienė 

Laima Akucevičienė 

Vaclova 

Kalinauskienė 

Šilalės rajonas 

Diena H. Šojaus dvare: 

 eksponatų žiūrėjimas; 

 edukacinis užsiėmimas „Arbatos 

gėrimo tradicijos ne tik dvare...; 

 edukacinis užsiėmimas „Rytų 

Prūsijos pašto kelias“; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-06 

 

Diana Lileikienė 

Edita Šeputienė 

Irma Kelpšienė 

Girtana Gelžinytė 

Šilutės H. 

Šojaus dvaras 

Kūrybinė diena mokykloje: 

 edukacinį užsiėmimą „Apyrankių 

gaminimas“ ves Rusnės salos 

etnokultūros ir informacijos centro 

kultūrinės veiklos vadybininkė 

Sonata Verbučianskė 

 edukacinį užsiėmimą „Grafika“ ves 

Rusnės tautodailininkė Violeta 

Benetienė; 

2017-06-07 

 

Laima Akucevičienė 

Rita Sermontienė 

Diana Lileikienė 

Irma Kelpšienė 

Šilutės Pamario 

pagrindinė 

mokykla  

 



 edukacinį užsiėmimą „Žvakių 

gamyba“ ves Aurelija Mockienė; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

Sporto diena: 

 susitikimas su sporto mokyklos 

treneriais ( S. Oželis, L. Leikuvienė, 

P. Jonikas); 

 Spartakiados „Mažieji Pamariečiai“  

pravedimas miesto stadione; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-08 

 

Irma Kelpšienė 

Daiva Žygaitienė 

Laima Akucevičienė 

Vaclova 

Kalinauskienė 

Šilutės miesto 

stadionas 

Išvyka į Palangą: 

 edukacinis  užsiėmimas „Gintaro 

savybės“;  

 pasivaikščiojimas po Palangos 

botanikos sodą; 

 įkopimas į Birutės kalną; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-11 Vaclova 

Kalinauskienė 

Gitana Gelžinytė 

Valė Armonienė 

Laimutė 

Lendraitienė 

Palanga 

Išvyka į Klaipėdą: 

 lankysimės Laikrodžio muziejuje; 

 edukacinis užsiėmimas „Pažinkime 

laikrodį“; „Metų karuselė“; 

 lankysimės P. Domšaičio galerijoje; 

 edukacinis užsiėmimas  „Kaip 

lietuvininkai darbus dirbo“; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-12 

 

Solveiga Mockienė 

Daiva Žygaitienė 

Laimutė 

Lendraitienė 

Valė Armonienė 

Klaipėdos P. 

Domšaičio 

galerija; 

Laikrodžio 

muziejus 

Išvyka į Bikavėnus: 

 lankysimės Liaudies amatų 

stovykloje; 

 susipažinsime su įvairiais 

amatininkais; 

 mokysimės įvairių amatų subtilybių; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-13 Rita Sermontienė 

Edita Šeputienė 

Valė Armonienė 

Daiva Žygaitienė 

Bikavėnų 

senųjų kaimo 

tradicijų 

kultūros centras 

Išvyka į Rusnės salą: 

 susitikimas su vaistininku-žolininku 

V.Skirkevičiumi; 

 vaistažolių atpažinimas: 

 vaistinių arbatų gėrimas; 

 susitikimas su laivadirbiu Simu 

Knapkiu; 

 supažindinimas su laivadirbystės 

subtilybėmis; 

 stovyklos dienoraščio rašymas. 

2018-06-14 

 

Solveiga Mockienė 

Daiva Žygaitienė 

Gitana Gelžinytė 

Virginija 

Macijauskienė 

 

 

 

Rusnė 

 

Stovyklos uždarymas: 2018-06-15 Virginija 

Macijauskienė 

Šilutės Pamario 

pagrindinė 



 išvyka į F. Bajoraičio biblioteką; 

 susipažins su naujausiomis 

knygomis; 

 viktorina „Mes iš pasakų pasaulio“; 

 interaktyvus boulingas, stalo 

žaidimai; 

 stovyklautojų apdovanojimas 

dovanėlėmis. 

 Solveiga Mockienė 

Rita Sermontienė 

Edita Šeputienė 

mokykla  

F.Bajoraičio 

biblioteka 

 

 

 

Programos vadovas Violeta Chockevičienė 

 


