Stovyklautojų išvyka į Rusnę
2018-06-14
Stovyklautojus žolininkė Valentina Baužienė supažindino su įvairiomis vaistažolėmis, augančiomis
laukuose ir jos darže. Vaikai uostė, ragavo, čiupinėjo augančias, o vėliau ir džiovintas vaistažoles.
Rodė,kaip jos džiovinamos, pakuojamos. Ragavome, skanavome įvairias arbatas.
Laivininkas Kęstutis Laukevičius supažindino stovyklautojus su įvairiomis valtimis, laivais. Įdomiai
pasakojo apie laivininkus, jų laivų statymo įdomybes. Iš Uostadvario švyturio apžiūrėjome puikias
Rusnės apylinkes, uoste stovinčius laivus.

Išvyka į Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą
2018-06-13
Stovyklautojai lankėsi Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų kultūros centre. Dalyvavo edukacinėse
veiklose: „Pynimas iš šiaudelių“, „Apyrankių vėrimas“, „Audimas, verpimas“, „Saldainių
gaminimas“, „Karpymas“, „Vazonėlių dekoravimas“, mokėsi groti birbyne, kanklėmis, dainavo.
Veiklas vedė amatininkai bei liaudies meistrai. Stovyklautojams patiko važinėtis bričkele, traukiama
arkliuko. Po užsiėmimų vaikai vaišinosi seniūno virta rūgštynių sriuba, o tarybos narė D. Žebelienė
pavaišino saldumynais.

Stovyklautojų išvyka į Klaipėdą
2018-06-12
Stovyklautojai lankėsi Klaipėdos P. Domšaičio galerijoje ir laikrodžių muziejuje. Ten dalyvavo
edukaciniuose užsiėmimuose. Edukaciniame užsiėmime „Kaip lietuvininkai darbus dirbo“ – vaikai
sužinojo kiek daug darbų mokėjo Klaipėdos krašto gyventojai: valtis iš marių į jūrą tempti, per kopas
namus nešti, vaikščioti stypynėmis per durpynus ar net marių dugnu. Dalyvaudami edukaciniame
užsiėmime „Vėduoklės ir veiduoklės“ – gamino vėduokles ir sužinojo kokias vėduokles naudojo
rūmų damos, o kokias bebaimiai japonų kariai.
Laikrodžio muziejuje edukacinio užsiėmimo „Laikas ir žaidimai“ metu susipažino su metų laikais,
saulės sistema, mėnesiais ir kitais įdomiais faktais susijusiais su laiko skaičiavimu. Dalyvaudami

„Laiko skaičiavimas senovėje“ vaikai sužinojo, kaip šešėlis slenka saulės laikrodžiu, kaip vandeniu
matuoti laiką.

Išvyka į Palangą
2018-06-11
Birželio 11 dieną stovyklautojai vyko į Palangą. Lankėsi botanikos parke, įkopė į Birutės kalną,
pabuvojo prie jūros.

Stovyklautojų sporto diena
2017-06-08
Miesto stadione mus pasitiko Šilutės sporto mokyklos lengvosios atletikos trenerė Lina Leikuvienė
su savo lengvaatlečiais. Visi stovyklautojai buvo suskirstyti į 6 skirtingas komandas. Spartakiadą
„Mažieji Pamariečiai“ pradėjome nuo mankštos. Kiekviena komanda turėjo savo trenerį ir galėjo
išbandyti jėgas įvairiose rungtyse: šuoliukai koordinacijai „Kryžius“, kamuolio metimas, bėgimas su
kliūtimis, įvarčiai į vartus, virvės traukimas. Visi spartakiados dalyviai buvo apdovanoti padėkos
raštais. Vaikai džiaugėsi galėdami dalyvauti netradicinėse sporto rungtyse.

Stovyklautojų kūrybinė diena
2018-06-07
Ši diena buvo skirta menams, kūrybinei veiklai. Vyko trys edukaciniai užsiėmimai: „Žvakių
liejimas“, „Apyrankių pynimas“ ir „Drabužių modeliavimas“. Užsiėmimus vedė Sonata
Verbučianskė, Violeta Benetienė, Aurelija Mockuvienė. Rusnės salos etnokultūros ir informacijos
centro darbuotojos: Sonata Verbučianskė mokė pinti apyrankes, o Violeta Benetienė kartu su vaikais
kūrė drabužių modelius. Vaikai ne tik gamino žvakes, bet ir susipažino su bičių gyvenimu, ragavo
medaus, žiedadulkių, bičių duonelės, pikio. Užsiėmimai vaikams suteikė daug džiaugsmo ir gerų
emocijų.

Stovyklautojų išvyka į H. Šojaus dvarą
2017-06-06
Trečiadienį stovykla prasidėjo labai aktyviai. Ryte regbio trenerė Austėja supažindino su regbio
žaidimo taisyklėmis. Žaidėme žaidimus „Pataikyk į taikinį“, „Rykliai ir žuvys“, „Surink vėliavėles“.
Visiems labai patiko nauji neįprasti žaidimai. Po to vyko du edukaciniai užsiėmimai H. Šojaus dvare:
„Laiško kelias“ ir „Knygos kelias“. Rašėme plunksna laišką, voką užantspaudavome vaškiniu spaudu.
Sužinojome, kaip atsirado ir kaip „gydomos“ senos knygos. Atsispausdinome autentišką žuvienės
receptą.

Stovyklautojų išvyka į Bijotus, Medvėgalio kalną
2018-06-05
Birželio 5 d. poilsiautojai lankėsi Bijotuose, Dionizo Poškos gimtinėje. Apžiūrėjo 1812 m.
pastatytą ir Baubliais pavadintą pirmąjį Lietuvoje įkurtą kraštotyros muziejų. Dalyvavo užsiėmime
„Pasveikink Lietuvą“ – darė tautines vėliavėles su linkėjimais Lietuvai, interaktyvios lentos pagalba
pasitikrino savo žinias apie Dionizo Poškos įkurtą muziejų. Vaikai bėgiojo, žaidė pievose, kur
kažkada vaikščiojo žymus Lietuvos veikėjas. Kopė ir aukščiausią Žemaitijoje Medvėgalio kalną,
grožėjosi gamta.

Vasaros stovyklos „Pamariečiai“ atidarymas
2018-06-04
Šiais metais stovykloje dalyvauja 85 mokiniai. Pirmą dieną stovyklautojai supažindinami su
stovyklos programa, pravestas saugaus elgesio instruktažas. Mokiniai suskirstomi į grupes:
„Šrekiukai“, „Ledinukai“, „Emodžiukai“, „Triušiai Piteriai“. Grupių pavadinimus mokiniai pasirinko
pagal filmų personažus. Stovyklautojus pasveikino Kakė Makė. Vaikų žaidimo kambario „Kukulis“
personažė Kakė Makė pravedė įvairius žaidimus, muzikinę viktoriną. Kiekviena grupė pasibaigus
stovyklos dienai rašo stovyklos dienoraštį.

VASAROS POILSIO STOVYKLOS „PAMARIEČIAI“ VEIKLOS PROGRAMA 2018-06-04
– 2018-06-15
Stovyklautojų išvyka į Kretingą
2017-06-13
Vaikus į kelionę išlydėjo stiprus vėjas. Vykome į Kretingos sodybą „Vienkiemis“. Tai jau tradicinė
stovyklautojų lankymo vieta. Kiekvienais metais vaikai pasidžiaugia stilizuotu kaimu: bažnytėle,
mokykla, malūnu. Šiais metais sodyba pasitiko naujovėmis: vaikai galėjo išbandyti savo jėgas ant
treniruoklių, pašokinėti ant batuto, pažaisti naujoje žaidimų aikštelėje. Pabuvoję sodyboje pasukome
link namų. Pakeliui dar aplankėme Dauparų mini zoologijos sodą. Labiausiai vaikus sužavėjo tigrai
ir pelėdos. Gamta visą laiką krėtė išdaigas – tik įlipus į autobusą visada imdavo lyti.

Stovyklautojų išvyka į Rambyną
2017-06-12
Stovyklautojai lankėsi Rambyno regioniniame parke. Lankytojų centre susipažino su Mažosios
Lietuvos tautinio kostiumo istorija. Žiūrėjo filmą apie Nemuną, apie pievose gyvenančius paukščius,
Rambyno kalną ir jo istoriją. Nuo Rambyno alkakalnio stebėjo Nemuno Ragainės kilpą, lipo nuo
kalno į kalną. Važiavo pasigrožėti Raganų egle Vilkyškių miške. Vaikai gavo dovanų po laikraštuką
„Rambynas“ ir po lankstinuką apie Rambyno regioninį parką. Labai dėkojame Rambyno regioninio
parko darbuotojams už įdomiai ir vaikams suprantamai pravestą edukacinį užsiėmimą bei dovanas
mokyklai.

Stovyklautojų sporto diena
2017-06-09
Miesto stadione mus pasitiko Lina Leikuvienė su savo lengvaatlečiais. Spartakiadą „Mažieji
Pamariečiai“ pradėjome nuo mankštos. Visi stovyklautojai buvo suskirstyti į 6 skirtingas komandas.
Kiekviena komanda turėjo savo trenerį ir galėjo išbandyti jėgas įvairiose rungtyse: ieties metimas,
kimštinio kamuolio metimas, bėgimas su kliūtimis, estafetės. Nebuvo nei vieno tinginiaujančio ar
nuobodžiaujančio. Visi spartakiados dalyviai buvo apdovanoti „IAAF Vaikų lengvoji atletika“
pažymėjimais. Buvo tikrai šauni diena!

Stovyklautojų išvyka į Klaipėdą
2017-06-08
Stovyklautojai lankėsi Klaipėdos P. Domšaičio galerijoje. Ten dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose. Edukaciniame užsiėmime „Diena, naktis ir jūra“ – vaikai susipažino su tapybos žanru
marina ieškojo paros ženklų jūrose ir vandenynuose, kūrė erdvinę kompoziciją su bangomis
vaikštančiu mėnuliu. Dalyvaudami edukaciniame užsiėmime „Mažieji alchemikai“ vaikai sužinojo,
kas ir kada išrado popierių, tapo tikrais alchemikais, kurie netik gamina popierių, bet naudodami
įvairias priemones, moka pakeisti jo spalvą ir faktūrą. Po užsiėmimų stovyklautojai vyko į žaidimų
parką.

Stovyklautojų išvyka į Bikavėnus
2017-06-07
2017-06-07Vaikai lankėsi Bikavėnų Senųjų tradicijų kultūros centre. Dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose: „Pynimas iš šiaudelių“, „Apyrankių gaminimas“, „Žvakių liejimas“, „Audimas,
verpimas“, „Saldainių gaminimas“, „Vazonėlių dekoravimas“. Užsiėmimus vedė amatininkai bei
liaudies meistrai. Po užsiėmimų vaikai vaišinosi seniūno virta rūgštynių sriuba. Stovyklos dalyviams
koncertavo Katyčių pradinukai. Diena buvo įdomi ir turininga. Edukacinių užsiėmimų metu
pasigamintus darbelius vaikai parsivežė namo.

Stovyklautojų išvyka į H. Šojaus dvarą
2017-06-06
Stovyklautojai lankėsi H. Šojaus dvare. Išklausė dvaro etiketo pamokėlę: kaip sėdėti prie stalo, kaip
valgyti, kokiais drabužiais eiti pasivaikščioti. Vaišinosi arbata ir pyragėliais. Mergaitėms labai patiko
pamokėlė apie vėduoklių kalbą, o berniukams – apie kaklaskarių parišimo meną. Vaikai vaikščiodami
po dvarą susipažino su dvaro istorija. Išklausė edukacinį užsiėmimą „Spausdinto rašto istorija“, patys
atsispausdino po senovinį nėgių receptą ir jį pasitvirtino anspaudu. Žiūrėjo filmą „Slaptoji komanda“.

Stovyklautojų kūrybinė diena
2017-06-05
Nuo pat ryto vaikų laukė įvairios edukacinės veiklos, kurias vedė Rusnės salos etnokultūros ir
informacijos centro darbuotojos: Violeta Benetienė ir Dalia Kubilienė. Violeta Benetienė supažindino
su skulptūros menu. Vaikai iš modelino lipdė įvairius gyvūnėlius, paukščiukus, drugelius. Dalia
Kubilienė papasakojo apie Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo detalę – delmoną. Paskui vaikai,
naudodami aplikacijos techniką, galėjo sukurti savo delmonėlį. Kūrybinėje veikloje dalyvavo ir
lėlininkė Rita Poteliūnienė. Šį kartą vaikai gamino ne lėlytes, o dovanų dėžutes.

Stovyklautojų išvyka į Rusnę
2017-06-02
Rusnės saloje lipome į Naikupės ir Uostadvario apžvalgos bokštelius , nuo kurių matėme Kuršių
marias, Kuršių Neriją, Nidos kopas, Ventės ragą. Uostadvario bokštelio teritorijoje du kartus metuose
peri meldinė nendrinukė, įtraukta į Raudonąją knygą. Važiavome į Uostadvarį, įlipome į senąjį
švyturį. Apžiūrėjome etnografinės K. Banio sodybos ekspoziciją. Ėjome kabančiu „beždžionės“ tiltu.
Pabuvojome senojoje Rusnės salos liuteronų bažnyčioje. Dėkojame ekskursijos vadovei Sonatai
Verbučianskei už įdomų, mums, vaikams, prieinamą ir suprantamą pasakojimą apie Rusnės salą ir
jos istoriją.

Vasaros stovyklos „Pamariečiai“ atidarymas
2017-06-01
Šiais metais stovykloje dalyvauja 63 mokiniai. Pirmą dieną stovyklautojai supažindinami su
stovyklos programa, pravestas saugaus elgesio instruktažas. Mokiniai suskirstomi į grupes:
„Marsiečiai“, „Žuvelės“, „Žvaigždės“, „Vaiduokliukai“. Grupių pavadinimus mokiniai pasirinko
patys. Vykome į F. Bajoraičio biblioteką. Vaikai galėjo įvertinti savo žinių bagažą, spręsdami
kryžiažodžius, atsakinėdami į įvairius klausimus. Po to galėjo dalyvauti interaktyviame boulingo
žaidime, taip pat pasivaržyti šokių aikštelėje. Smagiausiai tai, kad šokiuose aktyviausiai dalyvavo
berniukai.

Vasaros stovyklos „Pamariečiai“ atidarymas
2016-06-01
Šiais metais stovykloje dalyvauja 93 mokiniai. Pirmą dieną stovyklautojai supažindinami su
stovyklos programa, pravestas saugaus elgesio instruktažas. Mokiniai suskirstomi į būrius: „Jungos“,
„Bangelės“, „Delfiniukai“, „Inkaras“, „Burlaiviai“. Būrių pavadinimai susieti su mokykloje vykusia
Pavasario švente. Stovyklautojus pasveikino ir muzikinę mugę vedė Valdas ir Vainora Lacko. Vyko
muzikinės viktorinos, žaidimai. Vaikai buvo apdovanoti įvairiais prizais. Aerobikos pratimus vedė
sporto ir sveikatingumo „Atėnė“ trenerė Inga Mikutytė. Kiekvienas būrys pasibaigus stovyklos dienai
rašo stovyklos dienoraštį.

Stovyklautojų išvyka į Rambyną
2016-06-02
Lankėmės Bitėnuose M. Jankaus muziejuje. Susipažinome su M. Jankaus veikla, to meto
spausdinimo mašina, mokėmės spausdinti. Matėme didžiausią Lietuvoje knygą. Apžiūrėjome dailės
galeriją po atviru dangumi. Lipome į Rambyno kalną, stebėjome gandrus.

Diena H. Šojaus dvare
2016-06-03
Stovyklautojai susipažino su Šojaus dvaro eksponatais, veikiančia paroda, išklausė pasakojimo apie
H. Šojaus dvaro istoriją, apžiūrėjo senuosius pastatus: buvusią arklidę, sodininko dvaro prižiūrėtojų
gyvenamuosius pastatus. Buvome pavaišinti naminiu pyragu ir „tija“. Vėliau stovyklautojai H. Šojaus
konferencijų salėje žiūrėjo filmą „Mažylio Nikolia atostogos“.

Kūrybinė diena mokykloje
2016-06-06
Diena prasidėjo įprastai. Po to vaikai išsiskirstė į edukacinius užsiėmimus. Rusnės salos etnokultūros
ir informacijos centro veiklos vadybininkė Sonata Verbučianskė kartu su vaikais iš popieriaus lankstė
Pamario švyturį, o Šilutės I gimnazijos technologijų mokytoja Nijolė Titienė mokė vaikus, kaip iš
modelino pasigaminti įvairias formas. Vaikai lipdė mokslo ir žinių simboliu laikomą pelėdžiuką.

Išvyka į Klaipėdą
2016-06-06
Stovyklautojai lankėsi Klaipėdos P. Domšaičio galerijoje. Ten dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose: „Metų laikų malūnas“, „Staleli, pasidenk“. Po užsiėmimų vaikai vyko į žaidimų parką
„Kar, kar“.

Išvyka į Bikavėnų amatų stovyklą
2016-06-09
Birželio 8-9 dienomis mokiniai vyko į Bikavėnus liaudies amatų stovyklą. Vaikai gaminosi
saldainius, mokėsi groti kanklėmis, piešė ant medinių lentučių, akmenų, vėrė apyrankes iš karoliukų,
nėrė vąšeliu, pynė iš šiaudelių. Ypač patiko vaikams važinėtis bričkele, traukiama arkliuko.
Stovyklautojai buvo pavaišinti rūgštynių ir žirnių sriuba. Visi stovyklautojai buvo apdovanoti
dovanomis.

Sporto diena
2016-06-10
Birželio 10 dieną stovyklautojai vyko į Šilutės miesto stadioną. Stadione buvo organizuojamos
„Pamariečių“ sporto varžybos. Jas pravedė Šilutės sporto mokyklos treneris S. Oželis kartu su savo
auklėtine. Geriausieji sportininkai buvo apdovanoti medaliais. Vėliau vyko aerobikos treniruotė,
kurią vedė Šilutės sporto klubo „Atėnė“ sportininkės. Po varžybų ir treniruočių grįžome į mokyklą.
Žiūrėjome filmą, piešėme, pildėme stovyklos dienoraštį.

Išvyka į Palangą
2016-06-13
Birželio 13 dieną stovyklautojai vyko į Palangą. Lankėsi botanikos parke, įkopė į Birutės kalną,
pabuvojo prie jūros.

