
LIEPOS 13 DIENOS STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ 

7.30 – 9.00 renkamės į stovyklą. Susipažinimas su 

draugais, individualios veiklos. 

9.00 – 9.15 linksma mankšta lauke. 

9.15 – 10.00 kūrybinės užduotys „Aš esu“. 

10.00 – 11.00 Viktorina „Mano Lietuva“. 

11.00 – 12.30 maudynės Alaušo ežere, judrūs 

žaidimai lauke. 

12.30 – 13.00 pietūs. 

13.00 – 14.00 ramybės metas, laisvas laikas. 

14.00 – 14.30 pas Gintarą skamba lietuviškos 

dainos. 

14.30 – 15.30 judrūs žaidimai lauke, maudynės 

Alaušo ežere, estafetės. 

15.30 – 16.00 pavakariai. 

16.00 – 17.30 judrūs žaidimai lauke, maudynės. 

17.30 – 18.00 veiklų aptarimas, laukiame tėvelių. 

Vadovai 

 

 



LIEPOS 14 DIENOS STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ 

7.30 – 9.00 renkamės į stovyklą. Susitikimas su 

draugais, individualios veiklos. 

9.00 – 9.15  mankšta lauke. 

9.15 – 10.30 vaikų fotografijų gamtos tema 

parengimas virtualiai parodai. 

10.30 – 12.30 edukacinis užsiėmimas- plaukimas 

plaustu Alaušo ežeru. 

12.30 – 13.00 pietūs. 

13.00 – 14.30 ramybės metas, laisvas laikas. 

14.30 – 15.00 pavakariai. 

15.00 – 17.00 svečiuose Utenos visuomenės 

sveikatos, policijos komisariato ir priešgaisrinės 

tarnybos specialistai. 

17.00 – 18.00 veiklų aptarimas, laukiame tėvelių. 

Vadovai 

 

 

 

 



LIEPOS 15 DIENOS STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ 

7.30 – 9.00 renkamės į stovyklą. Susitikimas su 

draugais, individualios veiklos. 

9.00 – 9.15 mankšta lauke. 

9.15 – 10.00 kuriame laivelius. 

10.00 – 12.30 atvyksta žirgas ir ponis. 

12.30 – 13.00 pietūs. 

13.00 – 14.00 ramybės metas, laisvas laikas. 

14.00 – 17.00 turistinis žygis į kempingą 

(pavakariai). 

17.00 – 18.00 veiklų aptarimas, laukiame tėvelių. 

Vadovai 

 

 

 

 

 

 

 



LIEPOS 16 DIENOS STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ 

7.30 – 8.00 renkamės į stovyklą. Susitikimas su 

draugais, individualios veiklos. 

8.00 – 8.30 pasirengimas išvykai į Anykščius: 

saugaus elgesio instruktažai, maršruto aptarimas. 

9.00 – 16.00 išvyka į Anykščius, edukacija- 

„Labirintai“ 

16.00 – grįžtame į Sudeikius. 

16.30 – 18.00 išvykos aptarimas, judrūs žaidimai 

lauke, maudynės Alaušo ežere, laukiame tėvelių. 

Vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIEPOS 17 DIENOS STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ 

7.30 – 9.00 renkamės į stovyklą. Susitikimas su 

draugais, individualios veiklos. 

9.00 – 9.15 mankšta lauke. 

9.15 – 10.15 dainuojame, šokame, kuriame. 

10.15 – 12.30 linksmosios estafetės. 

12.30 – 13.00 pietūs. 

13.00 – 14.00 ramybės metas, laisvas laikas. 

14.00 – 15.30 piešiame stovyklos įspūdžius ant 

stiklo. 

15.30 – 16.00 pavakariai. 

16.00 – 17.00 atsisveikinimo žaidimai 

17.00 – 18.00 veiklų aptarimas, laukiame tėvelių. 

Vadovai 

 

 

 

 

 

 


