Dieninė etnologinė vasaros stovykla „Indraja“
2022 m. birželio 20–23 d.
Vieta:
Pavilnių regioninis parkas, LMNŠC III rūmai (buvęs Jaunųjų gamtininkų centras),
Džiaugsmo g. 44, Vilnius.

Eil. Nr.

1.

2.

3.

4.

Dienos teminės veiklos
Atvykimas į gamtininkų buveinę. Instruktažai (saugaus
elgesio transporte, gatvėje, gamtoje ir prie vandens telkinių).
Žaismingas susipažinimas su vadovais ir kitais
stovyklautojais. Ekskursija po gamtininkų zoologinę kolekciją
ir oranžeriją.
Susipažinimas su lietuvių senovės istorija, simbolika, jos
reikšme. Asmeninių amuletų su lietuviškais simboliais
pirmadienis gamyba.
Senoviniai muzikos instrumentai (skrabalai, kanklės, dūdelės
ir kt.) ir jų reikšmė lietuvio gyvenime. Gaminame skudučius,
muzikuojame.
Amatų dirbtuvės – gaminame medinius kalavijus; seges ir
kitus papuošalus.
Vakaras prie laužo – pasakos, legendos, istorijos, padavimai,
mįslės, dainos.
Mūsų tradicinės šventės – Užgavėnės. Užgavėnių papročiai,
kaukių ir teminių kostiumų gamyba, Užgavėnių dainų ir
antradienis žaidimų mokymasis. Pamėklių Morės ir Gavėno gamyba,
persirengėlių eitynės, Kanapinio ir Lašininio kovos, pamėklių
deginimas, Užgavėnių vaišių degustavimas.
Mūsų tradicinės šventės – Velykos. Papročiai, dainos,
žaidimai.
Amatų dirbtuvės – senovinio apavo (naginių) ir kitų
trečiadienis
rankdarbių iš odos gamyba; kiaušinių marginimas vašku;
vaško žvakių liejimas.
Edukacinio filmo peržiūra.
Mūsų tradicinės šventės – Joninės. Papročių prisiminimas, jų
prasmės ir reikšmės mūsų protėvių gyvenime atskleidimas.
Žolynų rinkimas, vainikų pynimas, Kupolės statymas ir
puošimas, Joninių apeiginių dainų ir šokių mokymasis.
ketvirtadienis
Būrimai, paparčio žiedo paieškos, laužų kūrimas ir
šokinėjimas per juos bei kitos ritualinės apeigos.
Stovyklos uždarymas. Dalyvių apdovanojimas. Išvykimas
namo.
Data

Dienos darbotvarkė:
7.30–9.00 – Atvykimas į gamtininkų buveinę, edukacinė animacija.
9.00–10.00 – Dienos teminės veiklos.
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.
17.00–17.30 – Išvykimas namo.
Pastaba: darbotvarkė gali būti keičiama atsižvelgiant į oro sąlygas ir teminės dienos
ugdomojo turinio apimtį.
Stovyklos trukmė: 4 dienos.
Dalyviai: 1–5 klasių mokiniai (grupėje ne daugiau kaip 21 mokinys ).
Kelialapio kaina: 100 eurų, dalyvaujant dviem vaikams iš vienos šeimos – po 85 eurus.
Vadovai: Sondra Jonceva (LMNŠC neformaliojo ugdymo mokytoja), vadovai savanoriai.
Daugiau informacijos:
tel. 8 650 58 563 (vyr. vadovė Sondra Jonceva),
el. p. gamtinesstovyklos@gmail.com
Į stovyklos kelialapio kainą įeina:









maitinimas 3 kartus per dieną (maistą tiekia maitinimo įmonė);
patalpų, inventoriaus, teritorijos naudojimas;
muzikavimo priemonės;
reikmenys gamtos pamokoms ir poilsiui;
vaistinėlė, sanitarinės higienos reikmenys;
kvalifikuotų vadovų, lektorių darbo 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

