
Vasaros dieninė stovykla „Sveika, vasara, Baltupiuose – 2019“ 

 

Baltupių progimnazijoje jau birželio 10 d. startuos vasaros dieninė stovykla „Sveika, 

vasara, Baltupiuose – 2019“, skirta pradinių klasių mokiniams. Stovyklos metu planuojama 

mokiniams užtikrinti smagų ir turiningą laisvalaikį ne tik mokykloje (linksmosios estafetės, 

animacinis protmūšis, orientacinės varžybos, kūrybinės statybos iš dėžių, pažintis su Šaulių 

sąjungos atstovais, kinologų šunimi ir pan.), bet ir už mokyklos ribų (išvykos į Vilniaus kolegiją 

pažinti fotografo profesijos ir išbandyti kūrybines dirbtuves, apsidairyti „Lėlių“ teatre, patyrinėti 

garsų žemėlapį bei pažinti riterių paslaptis Valdovų rūmuose...) 

Stovyklos veikloje dalyvaujančių pradinių klasių mokinių taip pat laukia įvairūs prizai – 

siurprizai bei gardžios vaišės stovyklos atidarymo bei uždarymo šventėse. 

Stovykla pilnai finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis. 

 

Stovyklos trukmė – birželio 10 d. – birželio 21 d. 

 

Mokinių skaičius – 30 pradinių klasių mokinių. 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos pavadinimas 

Mėnuo, 

diena 
Laikas 

1.  Rytas mokykloje. 

Stovyklos atidarymas ir vaišės. Saugaus elgesio 

instruktažas mokiniams, supažindinimas su stovyklos 

taisyklėmis. 

Užsiėmimas vaikams „Pirmoji pagalba draugui“. 

Kviestiniai svečiai – šauliai iš Šaulių sąjungos. 

Birželio 

10 d. 

 

8.00-14.00 

2.  Rytas mokykloje. 

Išvyka į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 

kunigaikštystės Valdovų rūmus. 

Edukaciniai užsiėmimai: 

1.„Susipažinkime su riteryste“. 

2.“Garsų žemėlapis“. 

Apsilankymas Sereikiškių parke. 

Birželio 

11 d. 

8.00-14.00 

3. Rytas mokykloje. 

Kviestiniai svečiai – jaunieji ugniagesiai gelbėtojai. 

Kūrybinės dirbtuvės „Dėžinukų miestas“  

Linksmosios estafetės, judrieji žaidimai. 

Birželio 

12 d. 

8.00-14.00 

4.  Rytas mokykloje. 

Išvyka į Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetą. Edukacinė programa – kūrybinės dirbtuvės. 

Edukacinis užsiėmimas „Elgesys gamtoje“. 

Birželio 

13 d. 

8.00-14.00 

5.  Rytas mokykloje. 

Edukacinė – pažintinė išvyka į Vilniaus teatrą „Lėlė“. 

Kūrybinės dirbtuvės „Dėžinukų miestas“. 

Birželio 

14 d. 

8.00-14.00 



 

6. Rytas mokykloje. 

Kviestiniai svečiai - bendruomenės pareigūnai.  

Prevencinis užsiėmimas „Saugus eismas“. 

Pažintinė – edukacinė išvyka „Gyvoji gamta Verkiuose“ į 

Verkių regioninio parko Verkių dvaro sodybos parką. 

Linksmosios estafetės, judrieji žaidimai. 

Birželio 

17 d. 

8.00-14.00 

7. Rytas mokykloje. 

Išvyka į Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų 

fakultetą. Edukacinė programa – kūrybinės dirbtuvės. 

Edukacinis užsiėmimas „Sveikata tavo lėkštėje“. 

Birželio 

18 d. 

8.00-14.00 

8.  Rytas mokykloje. 

Linksmosios estafetės, judrieji žaidimai. 

Animacinio filmo peržiūra ir animacinis protmūšis.  

Birželio 

19 d. 

8.00-14.00 

9. Rytas mokykloje. 

Išvyka į Vilniaus universiteto Zoologijos muziejų. 

Birželio 

20 d. 

8.00-14.00 

10. Rytas mokykloje. 

Stovyklos uždarymas. 

Orientacinės varžybos „Mokiniai – mokiniams“  

Kviestiniai svečiai. Kinologai. Edukacinis užsiėmimas su 

šunimi. 

Birželio 

21 d. 

8.00-14.00 

 

PASTABA: progimnazijos administracija pasilieka teisę, esant būtinybei, keisti planuojamas stovyklos 

veiklas. 


