
 
 

 

     Stovyklautojų amžius: 9-15 m. 
     Stovyklos trukmė: 10 d. 
     Stovyklos kaina: 850 Lt 
     Stovyklavimo pamaina: 2013-07-03 / 2013-07-13 
     Stovyklos vieta: Pušyno poilsiavietė  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
     Stovykla  padės  atsiskleisti  jūsų vaiko individualybei, padidins pasitikėjimą  savimi.  Stovyklos programos  
žaidimuose  –  dialogas,  lavinantis  loginį  mąstymą,  neatsiejamą  nuo  argumentavimo, mokiniai steng-
sis  įgytą  išmintį  išreikšti  metaforomis.  
     Stovyklos smalsučiai fantazuos literatūrines miniatiūras, kurs kino filmų etiudus ir įvairaus žanro teatrines imp-
rovizacijas.  
     Numatoma kelionė į Molėtų Observatorijos Etnokosmologijos Centrą. „Etnokosmologija, tai žmogaus ir žmoni-
jos ryšių su kosminiu pasauliu atspindys ir pasireiškimas tautos gyvenimo tradicijose. Žmonijos ryšių su kosminiu 
pasauliu analizė skatina: žmonijos atsakomybę už savo veiksmus, kurie gali nulemti žmonijos ateities egzistenci-
ją, kosminio laiko mąsteliuose.“ dr. Gunaras Kakaras. 
    Vaikus reikia supažindinti su iš pirmo žvilgsnio net ir labai sudėtingais dalykais. Per praktinius užsiė-
mimus jie žymiai greičiau už mus sugeba suprasti žinių reikšmę jų pačių gyvenime. PASITIKĖKIME VAIKŲ GA-
LIOMIS, IR JIE BUS DĖKINGI. Mes manome, kad žmogus gali būti vertingas mokslu ir talentu.  
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I diena  

Atvykimas, įsikūrimas. 

Skanūs priešpiečiai. 
Būsimo gyvenimo stovykloje aptarimas. Iškilmingas vadovų ir moksleivių sutarties 
(kontrakto) pasirašymas. Tai priesaika, ilsėtis linksmai, gyventi pagarbiai, kūrybingai, ver-
tingai. 
Kino filmo „Mikrokosmosas“ (filmas apdovanotas penkiais Prancūzijos kino akademijos 
prizais) peržiūra-pokalbis ,,Kaip atverti mus supantį pasaulį?“ 

Maistingi pietūs. 
Būtini Pirmosios dienos dialogai: apie ką žmogutis (stovyklos gyventojas) svajoja? Kaip 
projektuoja savo ateitį? Gal jau suvokia Estetinio idealo svarbą savo asmenybės kūryboje? 
Žodžių: savikūra, saviugda, savišvieta reikšmė jaunų žmonių gyvenime. 

Graži vakarienė. 
Linksmas vakaras ,,Atrask savo draugą“. Vakaro metu vaikai naudos teatro, kino, fotog-
rafijos, literatūros, draugiškų šaržų ir kt. žanrų priemones, kad atvertų save ir atpažintų 
draugą. 

Rytinė sporto valandėlė. 

Dar skanesni pusryčiai. 
Pagonijos parko programa „Sveikatingumo keliu“: naudojantis kalnų turizmo apsaugos 
priemonėmis laipiojimas aukščiausia Europoje dirbtine uola, Pagonijos voratinkliu; baidarių 
varžybos. 

Jaunųjų sportininkų pietūs. 
Dialogai su J. Miltinio teatro aktoriumi, dailininku, unikaliu medžio drožėju, jogu Enriku Ka-
činsku. Tema: Renesanso žmonės. „Išmintis – patirties dukra.“ (Leonardas da Vinčis). 
Ką ir kokiame žanre norėtų sukurti savo kūrinėlį stovyklos gyventoja (-as)? 

Vakarienė. 
Diskoteka, pagal moksleivių siūlomą muziką. 

III diena  

Rytmetinė sporto valandėlė. 

Kvapnūs pusryčiai. 
Enriko Kačinsko studija. Vaikai pradeda piešti, lipdyti, drožti, kurti literatūrines miniatiūras, 
fotografuoti, ir kt. Kūrybos metu pritaiko mokykloje įgytas žinias. 

Pagaliau pietūs. 
Laiminga kūrybos popietė su Enriku Kačinsku. Pamatysime pirmuosius būsimų darbų eski-
zus, laimingus pojūčius ,,kad ir manyje slypi talentas“. 

Vakarienė. 
Vakaronė su bendruomenės nariais, etnografiniu ansambliu. 

IV diena  

Rytmetinė mankšta lakštingaloms čiulbant... 
Pusryčiai – paruošti su meile. 
Ypatinga diena. Dailės Akademijos dėstytojų pokalbiai su mokiniais, praktiniai už-
siėmimai. 
Pietūs ir kvapni arbata. 
Dailės Akademijos dėstytojų praktinių užsiėmimų tąsa, dialogai. 
Vakarienė.  
Poilsio vakaras „Būkime kartu – visada“. 

V diena  

Rytmetinė mankšta tarp kvepiančių pušų. 

Pusryčiai ,,Į kelionę“. 
Keliausime autobusu į Molėtų Observatorijos Etnokosmologijos CENTRĄ. Sužinosi-
me ,,kas tas Kosminis Laikas?“. Kodėl man vertinga tai žinoti?  

Skanūs pietūs kelionėje. 
Vakarienė sugrįžus į stovyklą. 
Po vakarienės, broliukai ir sesutės – miegoti. Po kelionės – vėlu žaisti. 

II diena  

VI diena  

Rytmetinė mankšta „Žadinam kūną ir sielą“. 

Pusryčiai su draugais. 
Kelionės į Molėtus aptarimas. R.Dichavičiaus albumo ,,Laisvės paženklinti“ pristatymas.  

Pietūs. 
Pagonijos parko programa: orientacinis žygis, sportiniai žaidimai.  

Vakarienė 
Savarankiškų darbų tobulinimas. 

VII diena  

Rytmetinė mankšta „Aš pasitikiu savo jėgomis“. 

Pusryčiai „skanūs, be žodžių“. 
Mažieji autoriai tobulina savo kūrinėlius.    Renka papildomas žinias ir naudoja tolesnei 
kūrybai. 

Pietūs lengvai mąstant. 
Rež. Kamerono filmo „Avataras“ peržiūra ir pokalbiai kuo filmas vertingas. 

Vakarienė.  
Įvairių laikotarpių muzikos diskoteka. Galima naudoti prancūzų – italų filmo „Balius“ frag-
mentus, pagal juos mokytis šokti modernius praėjusių dešimtmečių šokius. 

VIII diena  

Mankšta su Kendo treneriu. 

Pusryčiai ryto tyloje. 
Individualūs darbai su kūrinėlių autoriais. 

Pietūs. 
Treniruotė su Kendo treneriu. Minties koncentracijos ir judesio ugdymo pratybos. 

Vakarienė.  
Pagonijos parko programa : vakaro-nakties žygis, linksmosios estafetės. 

IX diena  

Ar išmokome savarankiškai mankštintis? 

Pusryčiai. 
Dialogai: kaip keitėsi kūrybinės draugų galios ir santykis į supantį pasaulį? Ar tai galima 
pamatyti, atrasti, sukurtuose stovykloje darbeliuose? 

Pietūs. 
Ruošiamės sukurtų darbelių parodai. 

Vakarienė. 
Repeticija Stovyklos uždarymo vakarui. 

X diena  

Kitoks  rytmetis, nesinori mankštos, gal tik laikytis už rankų... 

Kitokie pusryčiai, nes gaila skirtis su draugais. 
Bet būkime linksmi, maudykimės, linksminkimės, kiek širdelės geidžia. 

Pietūs. 
Atvažiuos tėveliai. Pristatysime, ką sukūrėme ir kaip pailsėjome. 

Mieli, vaikai, išlaikykite vaikiško smalsumo jausmą visą gyvenimą ir tada  
būsite laimingi, gyvenimui reikalingi. 

Vadovai 
Programos vykdymą organizuoja kūrybinių galių ugdymo studijos „Kastalija“ ir nuotykinių 
pramogų organizavimo gamtoje viešosios įstaigos „Corona laurea“ profesionalai. Jiems 
talkina atsakinga, energinga, kūrybinga, mylinti vaikus studentų ir pedagogų komanda.  

Apgyvendinimas 
Stovykla  įsikūrusi  Kauno apskrityje,  Jadagoniuose: http://www.pusynopoilsiaviete.lt/.  
Vaikams  suteikiamas  atskiras  2-ių aukštų korpusas.  Apgyvendinama  po  2-4 vaikus 
viename kambaryje. Jaukūs kambariai. Patogumai – dušai ir tualetai, poilsio kambarys, 
patogios, prestižinės erdvės. 
Yra  sporto  aikštelė,  vandens  telkinys,  pritaikytas  maudymuisi  ir  žvejojimui,  erdvi salė, 
pritaikyta  įspūdingoms  diskotekoms  bei  koncertams. 

Maitinimas 
Maitinimas 3 kartus per dieną. Meniu – įvairus, naudojami produktai atsižvelgiant į sezoną, 
atitinka vaikų maitinimo normas. 

Pastabos:  
- kvalifikuoti vadovai, saugumo priemonės, apgyvendinimo sąlygos, maitinimo organizavi-
mas visiškai atitinka Europos Sąjungos reikalavimus ir standartus; 
- vykstant į stovyklą, privalomas draudimas nuo nelaimingų atsitikimų; 
- stovyklautojams būtina turėti medicininę pažymą (forma 079/a); 
- esant pageidavimui vaikai gali būti  organizuotai  atvežami  iki stovyklos. 

Apsisprendę stovyklauti mūsų stovykloje prašome užsiregistruoti  
el. paštu: Kastalijos.stovykla@gmail.com, mob. tel.: +370-647-29940, +370-610-
22831. 
Per  5  darbo  dienas  po  registracijos būtina ją patvirtinti pirmąja įmoka 300 Lt  (tai dalis 
kelialapio kainos). Norintys gali sumokėti pilną kelialapio kainą. Tik tada Jums bus rezer-
vuojama vieta stovykloje. Tai patvirtinsime el. paštu. 

Rekvizitai: 
Kūrybinių galių ugdymo studija „Kastalija“, įm.k. 302655541; 
sąsk. Nr. LT357044060007724160, AB SEB bankas, banko kodas 70440. 

Mokėjimo pavedime būtinai nurodykite stovyklautojo vardą, pavardę.  

Informacija ir kelialapių užsakymas 

http://www.kastalija.lt
http://www.expedicija.lt
http://www.pusynopoilsiaviete.lt/
mailto:Kastalijos.stovykla@gamail.com

