
2019.12.27 (penktadienis) 2019.12.28 (šeštadienis) 2019.12.29 (sekmadienis) 2019.12.30 (pirmadienis) 2019.12.31 (antradienis)

15:00-16:00

Atvykimas, registracija, 

apgyvendinimas, susipažinimas su 

stovyklos aplinka

9:00-9:30

Keliamės, rytinė mankšta viešbučio 

konferencijų salėje, higienos 

procedūros

9:30-10:00 Keliamės, higienos procedūros 9:00-9:30

Keliamės, rytinė mankšta viešbučio 

konferencijų salėje, higienos 

procedūros

9:00-9:30

Keliamės, rytinė mankšta 

viešbučio konferencijų salėje, 

higienos procedūros

Vėlyvi pietūs 9:30-10:00 Pusryčiai. Kambarių tvarkymas 10:00-11:00
Vėlyvi sekmadienio pusryčiai 

žiūrint animacinius filmus
9:30-10:00 Pusryčiai. Kambarių tvarkymas 9:30-10:00 Pusryčiai. Kambarių tvarkymas

Susirinkimas – 

susitarimų/taisyklių aptarimas, 

susipažinimas su vadovais, 

stovyklos tvarkaraščiu. 

Išžygiuojame. Veiklos miesto 

organizacijose, įstaigose:

Išžygiuojame. Veiklos miesto 

organizacijose, įstaigose:
10:00-11:00

Ruošiame dovanėles artimiesiems. 

Edukaciniai užsiėmimai. Vaikų 

pokalbiai su vadovais - laikas 

širdžiai ir protui
Susipažinimas būriuose. 

Pasiruošimas vakaro renginiui – 

būrių prisistatymui.

* plaukimo užsiėmimai baseine su 

treneriu;

* plaukimo užsiėmimai baseine su 

treneriu;
11:00-13:30

Plaukimo užsiėmimai baseine su 

trenere

* Aktyvaus laisvalaikio klasė 

(alpinistų sienelė, biliardas, stalo 

futbolas...);

13:00-15:00 Pietūs. Poilsio ir ramybės metas

* Aktyvaus laisvalaikio klasė 

(alpinistų sienelė, biliardas, stalo 

futbolas...);

13:30-14:00 Pietūs

* Ledo arena. * Ledo arena. 14:00-15:00 Atsisveikinimo pyragas. Linkėjimai, 

Vakarienė 13:00-14:00 Pietūs 13:00-14:00 Pietūs Iki susitikimų vasaros stovyklose!

Pasiruošimas vakaro renginiui. 

Laikas bendravimui, laisvalaikiui

Veiklos miesto organizacijose, 

įstaigose:
16:30:17:30

Vaikų pokalbiai su vadovais - 

laikas širdžiai ir protui

Veiklos miesto organizacijose, 

įstaigose:

Vakaro renginys: būrių 

prisistatymas. 

* plaukimo užsiėmimai baseine su 

treneriu;
17:30-18:00 Vakarienė

* plaukimo užsiėmimai baseine su 

treneriu;

Svečiuose – Kalėdų Senelis/Elfė :) 

Žaidimai, konkursai, dovanos 

visiems stovyklos dalyviams

* Aktyvaus laisvalaikio klasė 

(alpinistų sienelė, biliardas, stalo 

futbolas...);

18:00-21.00

Madų Show su Fauste Bagdonaite. 

Madas demonstruoja 

stovyklautojai. Šventinis muzikinis 

renginys

* Aktyvaus laisvalaikio klasė 

(alpinistų sienelė, biliardas, stalo 

futbolas...);

*Organizatoriai pasiruošę keisti 

veiklos laikus ir programą, 

remiantis partnerių ir vaikų 

pageidavimais

21:30-22:00 Naktipiečiai * Ledo arena. 21:00-21:30 Naktipiečiai * Ledo arena.

22:00-23:00
Šokiai „Just Dance“/stalo 

žaidimai/laisvalaikis
16:30-17:30

Paržygiuojame. Susipažįstame su 

miestu. Laisvas laikas.
21:30-23:00

Šokiai „Just Dance“/stalo 

žaidimai/laisvalaikis
16:00-17:00

Paržygiuojame. Susipažįstame su 

miestu. Laisvas laikas.

23:00-00:00
Pasiruošimas miegui, higienos 

procedūros. Saldžių sapnų!
17:30-18:00 Vakarienė 23:00-00:00

Pasiruošimas miegui, higienos 

procedūros. Saldžių sapnų!
17:30-18:00 Vakarienė

18:00-21:00
Ruošiamės Madų Show. Šaškių 

turnyras/Stalo žaidimų turnyrai
18:00-21:00

Vaikų pokalbiai su vadovais. Laikas 

širdžiai ir protui. 

21:00-21:30 Naktipiečiai 21:00-21:30 Naktipiečiai

21:30-23:00
Pižamų vakarėlis žiūrint kalėdinius 

filmus
21:30-23:00

Šokiai „Just Dance“/stalo 

žaidimai/laisvalaikis

23:00-00:00
Pasiruošimas miegui, higienos 

procedūros. Saldžių sapnų!
23:00-00:00

Pasiruošimas miegui, higienos 

procedūros. Saldžių sapnų!

10:00-13:00

14:00-16:00

Veiklos "Ventos" mokyklos sporto 

salėje: sporto užsiėmimai 

(kvadrato turnyras)

15:00-16:30

Veiklos "Ventos" mokyklos sporto 

salėje: sporto užsiėmimai 

(krepšinio turnyras)

Kalėdinių žaisliukų siuvimas. 

Edukaciniai užsiėmimai

10:00-13:00

14:00-16:30

*Žiemos stovyklos tvarkaraštis. 2019.12.27-31, Mažeikiai

16:00-17:00

17:00-19:00

19:00:20:00

20:00-21:30

11:00-13:00


