
         Vasaros sveikatinimo stovykla „Vaivorykštės sveikuoliai - 2021“ 

                    Veiklos planas, liepa           

 Už vaikų saugumą atsakingi: mokytojai, padėjėjai. 

 Už vaiko galvos apdangalą – kepurę, skarą, atsakinga šeima. 

 Už vaiko asmeninę gertuvę, kasdien pripildytą šviežio geriamo vandens, 

atsakingi mokytojo padėjėjai. 

 Už aplinkos drėkinimą, parengimą,  atsakingi Iroldas J. ir Romualdas K.  

 
Diena Val. Priemonės Koordinuoja 

1 – 23 
 8.00  

 8.15 

Rytmetinė sveikuolių mankšta (I pogrupis).  

Rytmetinė sveikuolių mankšta (II pogrupis). 

G. Mažeika ir 

mokytojai  

1 – 23  Veikla šiltnamyje. 

D. Dambrauskienė, 

mokytojai, mokytojo 

padėjėjai 

1 – 23 

10.15

– 

12.00 

Vandens dienos! Žaidimai su smėliu ir vandeniu 

(turėti vandens šautuvus, drabužius persirengimui, 

baseinus, purškiklius, kita). 

Mokytojai, mokytojo 

padėjėjai 

1 – 23 

10.30 

– 

12.00 

Stovyklaviečių įrengimas, panaudojant mobilias 

priemones. 

Vaikai, mokytojai,  

mokytojo padėjėjai 

Penktadieniais „Skonių dienos“ – sveikatai palankių kokteilių gamyba  
 Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

 

5 

 

 

10.30 

Stovyklos iškilmingas atidarymas.  

 Susipažinimas su l/d „Tukas“ draugais. 

 Darželio daina. 

 Kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi 

      šventė – Valstybės diena! 

 Pleneras „Vasaros takais“ (piešimas kreidelėmis 

ant asfalto). 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

 

S. Sipavičienė 

D. Dambrauskienė 

Mokytojai 

L. Motiejūnienė 

A. Karpavičiūtė-

Korickienė 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

7 10.15 
 STEAM ugdymas – gamtamoksliniai tyrinėjimai. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

Mokytojai 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

8 

 

 

 

10.15 

 

 

 

 Estafečių diena „Greičiau, aukščiau, tvirčiau!“ 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

 

G. Mažeika 

Mokytojai 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

9 10.15 

 STEAM ugdymas – inžinerija: Smėlio statiniai, 

panaudojant antrines žaliavas, gamtinę medžiagą 

„Ateities darželis“, „Mano miestas Kaunas“. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

D. Dambrauskienė 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 



12 

 

 

 

 

10.1 

 

 

 

 

 STEAM ugdymas – „Medūzų diena“  

 Stovyklavietės tvarkymas. 

 

 

 

 

L. Motiejūnienė 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

 

 

13 10.15 

 STEAM ugdymas: menas, dizainas – Spalvų 

diena (grupės pasirenka spalvą, improvizuotai 

pristato pasirinktą spalvą). 

 Stovyklavietės tvarkymas.  

L. Motiejūnienė 

 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

14 

 

10.15 

 

  Krepšinio pasaulyje. 

  Stovyklavietės tvarkymas. 

G. Mažeika 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

15 

 

10.15 

 STEAM ugdymas – Meno dirbtuvės, po atviru 

dangum, panaudojant gamtinę medžiagą. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

A. Karpavičiūtė-

Korickienė  

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

16 

 

10.15 

 Mandalos ir Herbariumo kūrimas, panaudojant 

gamtinę medžiagą, antrines žaliavas. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

Mokytojai 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

19 

 

10.15 

 Refleksoterapinio tako priežiūra, sportinė, 

kūrybinė veikla. 

 Stovyklaviečių tvarkymas; 

Mokytojai 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai 

 

 

20 

 

10.15 

 Sportiniai žaidimai. 

 Stovyklaviečių tvarkymas. 

G. Mažeika  

Mokytojai 

Vaikai, mokytojų 

padėjėjai 

 

21 

 

10.15 

 Judriųjų žaidimų diena – „Taikli ranka“ (mėtymas 

į taikinį, krepšinio lanką, tinklinio žaidimas, kita). 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

G. Mažeika 

Mokytojai 

Vaikai, padėjėjos 

 

22 

 

10.15 

 STEAM ugdymas – eksperimentų diena. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

A. Karpavičiūtė - 

Korickienė 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai.  

 

23 

 

10.15 

 Nemiego diena (pagal vaikų amžių); 

 Draugystės diena  – Origami menas. Dovana 

draugui iš l/d „Tukas“ ir l/d „Vaivorykštė“. 

 Burbulų diena. 

 Stovyklos uždarymas. 

 Stovyklavietės tvarkymas. 

R. Ratkevičienė 

S. Sipavičienė 

Mokytojai 

Vaikai, mokytojo 

padėjėjai. 

 

AČIŪ, ŠAUNIAI KOMANDAI! 

Pastaba:  Dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių planas gali būti koreguojamas.  

                   Parengė: Rasa Ratkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

                                                                                                                              

 



                                                                                                                                                                                                               


