VARĖNOS R. LIŠKIAVOS
DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
KVIEČIAME REGISTRUOTIS EL. PAŠTU:
Liskiavos.mokykla@varena.lt
arba
barisauskiene.vita@gmail.com
tel.: 861826235
Registruodami nurodykite vaiko vardą, pavardę,
amžių, vieno iš tėvų (globėjų) kontaktus, į kurią
pamainą registruojatės.
Stovykla dalinai finansuojama TAPK2
projekto lėšomis.

STOVYKLOS DATOS 2022 M.:
I pamaina: liepos 17-23 d.
II pamaina: liepos 31rugpjūčio 6 D.

KVIEČIA VAIKŲ
POILSIO STOVYKLA

“VAIVORYKŠTĖ”

MOKYKLOS G. 3,

Registracija patvirtinama, gavus dalinį stovyklos
kainos mokestį
t. y. 50,00 Eur. Sąsk. Nr.
LT477181200002130178), gavėjas Varėnos r.
Liškiavos
daugiafunkcis
centras,
kodas
190109139 Pilna stovyklos kaina – 154 Eur.
30 % stovyklos kainos dengia ŠMPF
(TAPK2
projektas),
tad
kaina
stovyklautojams – 107,80 Eur. 4 vietos
stovykloje skiriamos socialiai remtinų,
daugiavaikių šeimų vaikams, vaikams su
negalia. Jiems ŠMPF dengia 95 % kainos,
tad stovykla kainuoja 7,70 Eur.

VILKIAUTINIO K., MERKINĖS SEN.,
VARĖNOS R.
MOB.: (+370 618) 26235

PROGRAMA „Pas dzūkus apie
dzūkus“

1 diena –10.00-12.30 – atvykimas,
registracija, pirminė informacija,
saugaus elgesio taisyklės; susipažinimo
žaidimai; atvykusiųjų „studija“ pagal
patirtis apie etnografinius regionus,
tradicijas; susiskirstymas būriais, bendrų
taisyklių pasirašymas ir pasitvirtinimas;
dzūkiškų žodžių pradžiamokslis
(prisiminimas); atributikos, susijusios su
stovyklos tema, dainos, šūkio kūrimas
būriuose.
2 diena – ryto ratas (kėlimasis, mankšta,
higiena,
pusryčiai,
darbotvarkės
aptarimas ir pasiskirstymas pareigomis
dienai); Smėlis, grikis ir pušelė. Pažintis
su smėliu, grikiu,edukacijos; dzūkiški
pašnekesiai, dzūkų žodyno pildymas;
judrieji žaidimai kieme ar salėje;
3 diena - ryto ratas; Smėlis, grikis ir
pušelė. Pažintis su pušimi, edukacijos
(pynimas, rišimas); „Jei ne grybai ir ne
uogos...“.
Pažintis
su
grybais,
edukacijos; dzūkiški pašnekesiai, dzūkų
žodyno pildymas; judrieji žaidimai;
dienos refleksija prie laužo; ramūs
žaidimai.
4 diena – ryto ratas; keliaujame po
Lazdijų kraštą , pietūs (išvykoje);
populiarūs žaidimai dzūkiškai; dienos
refleksija, vakaronė.

5 diena: : ryto ratas; „Jei ne grybai ir ne uogos...“.

5

Pažintis su uogomis, degustacijos, edukacijos; kiti
dzūkų amatai; vakarojimai Dzūkijoje; dzūkiški
pašnekesiai, dzūkų žodyno pildymas; refleksija,
vakaronė prie ežero.
6 diena: ryto ratas; dzūkų amatai ir buities darbai
varžytuvės būriuose; refleksija; šokių vakaras.

7 diena: ryto ratas; bendro plakato stovyklos tema

gaminimas; laiškai stovyklai arba draugui apie
stovyklą (su stovyklos vertinimu); žaidžaime
žaidimus ir ratelius, kurių išmokome stovykloje,
dzūkuojame; 16.00-17.00 – atsisveikiname.

.

