
 

„ATRADIMAI MIŠKE“ 

2022 m. birželio 13–17 

Vieta:  Pavilnių regioninis parkas, LMNŠC III rūmai (buvęs Jaunųjų gamtininkų centras), Džiaugsmo g. 44, Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 
Data Dienos teminės veiklos 

1. pirmadienis 

Labas, Miške! Kas tu? 

Atvykimas į gamtininkų centrą. Instruktažai (saugaus elgesio transporte, 

gatvėje, gamtoje ir prie vandens telkinių). Žaismingas susipažinimas su 

vadovais ir kitais stovyklautojais. Susiskirstymas į būrius. Ekskursija po 

apylinkes. 

Paskaitėlės-praktikumai: kas yra medis? (jo sudedamosios dalys); kas yra 

miškas? (jo sudedamosiso dalys); miškų įvairovė (kokie būna miškai). 

Orientavimosi pagrindai: kaip orientuotis miške; orientavimosi ženklai, 

naudojimasis kompasu. 

Ekodirbtuvės. 

Edukacinis filmas apie girininko profesiją, apie girinkiją, jos funkcijas; 

miškų svarbą žmogaus gyvenime. Viktorina ir sumaniausiųjų 

apdovanojimas. 

2. antradienis 

Miško medžių diena 

Medžių rūšys; jų atpažinimas pagal lapus, pagal žievę (teorija). Lapų 

herbarizavimas, žievės kopijų darymas (praktika). Mandalų arba paveikslų 

iš įvairių rūšių medžių lapų bei kitų gamtinių medžiagų (kankorėžių, sausų 

šakelių, sėklų ir pan.) kūrimas. 

Būrio skanduotės, dainos, simbolikos kūrimas. 

3. trečiadienis 

Miško augalijos diena 

Žygis po Pavilnių regioninį parką žoliniams, vaistingiesiems miško 

augalams pažinti. Vaistingieji miško augalai, jų rinkimas, vaistažolių 

arbatų gaminimas ir degustavimas. 

Ekodirbtuvės. 

Žaidimas „Miško lobynų paieška“ (lobių paieška ir užduočių atlikimas 

pagal žemėlapį ir nuorodas. 

4. ketvirtadienis 

Miško žvėrių diena 

Miško gyventojai žvėrys. Dažniausi miškų žvėrys, jų paliekami pėdsakai, 

veiklos žymės. Žygis po apylinkes „Pažink gyvūnus iš pėdsakų“. 

Edukacinio filmo peržiūra. 

Miškas mūsų tautosakoje. Spektakliuko miško tematika statymas. 

5. penktadienis 

Miško paukščių diena 

Miško paukščiai; jų atpažinimas pagal giesmes, pagal vaizdą (teorija ir 

praktika) Pavilnų regioniniame parke. Viktorina, mįslių konkursas paukščių 

tema. Paukščiai lietuvių pasakose (pasakų skaitymas), paukščiai – 

anekdotų personažai; būrių dainų konkursas paukščių tematika. 

 

Stovyklos uždarymas. Dalyvių apdovanojimas. Išvykimas namo. 



 

Dienos darbotvarkė: 

7.30–9.00 – Atvykimas į gamtininkų buveinę, edukacinė animacija. 

9.00–10.00 – Kūrybinės dirbtuvės. 

10.00–11.00 – Žaidimai gryname ore, estafetės, rungtys, varžybos. 

11.00–11.30 – Priešpiečiai. 

11.30–13.00 – Dienos teminės veiklos. 

13.00–13.30 – Pietūs. 

13.30–14.30 – Dienos teminės veiklos. 

14.30–15.30 – Žaidimai gryname ore, estafetės, rungtys, varžybos. 

15.30–16.00 – Pavakariai. 

16.00–17.00 – Viktorinos, konkursai, saviraiškos renginiai. 

Nuo 17.00–17.30 Išvykimas namo. 

PASTABA: darbotvarkė gali būti keičiama atsižvelgiant į oro sąlygas ir teminės dienos ugdomojo turinio 
apimtį. 

 

Stovyklos trukmė: 5 dienos. 

Dalyviai: 1–5 klasių mokiniai (grupėje ne daugiau kaip 21 mokinys). 

Kelialapio kaina: 100 eurų.  

Vadovai: 4. 

Daugiau informacijos:  

tel. +370 650 58 563 (vyr. vadovė Sondra Jonceva),  

el. p. gamtinesstovyklos@gmail.com 

Į stovyklos kelialapio kainą įeina: 

 maitinimas 3 kartus per dieną; 

 patalpų, inventoriaus, teritorijos naudojimas; 

 reikmenys gamtos pamokoms ir poilsiui; 

 vaistinėlė, sanitarinės higienos reikmenys; 

 kvalifikuotų vadovų, lektorių apmokėjimas; 

 draudimas stovyklos laikotarpiui; 

 edukacinė dalomoji medžiaga, stovyklos atributika ir diplomai. 

Rekvizitai apmokėjimui: 

 

Sąskaitos nr.                   LT76 7044 0600 0102 9937 
Įstaigos pavadinimas      Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 
Juridinio asmens kodas  302848387 
Skiltyje Mokėjimo paskirtis prašome nurodyti: 
vaiko vardą, pavardę; 
stovyklos pavadinimą – Indraja; 
vadovo vardą ir pavardę – Sondra Jonceva. 

Registracija el. paštu gamtinesstovyklos@gmail.com 
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