Stovyklos dienotvarkė:
8.30 Labas rytas. Sveikatos ir švaros valanda.
9.00 Pusryčiai
10.00 Užsiėmimai pagal programą.
13.00 Pietūs
14.00 Laisvas laikas
14.30 Užsiėmimai pagal programą.
16.30 Pavakariai
17.00 Užsiėmimai pagal programą.
19.00 Vakarienė
20.00 Vakaro renginys. Refleksija
22.00 Labanakt!
Programa:
1 diena. Sveika, „Pažinimo vasara“.
Stovyklautojų atvykimas, įsikūrimas. Ledlaužių, susipažinimo, vardų įsiminimo žaidimai „Vardas ir
judesys“, „Bingo“. Pasiskirstymas į grupes. Komandos formavimo žaidimai „Pasitikėk“, „Minų
laukas“, „Susipynusios rankos“.
Susitikimas su bibliotekininke, susipažinimas su Žiobiškio krašto istorija. Viktorina.
Vakaro renginys –
Šventinis stovyklos atidarymas. Teatralizuoti vadovų, vaikų grupių
prisistatymai. Susipažinimo diskoteka.
Vakaro refleksija grupėse.
2 diena. Sveikatos diena.
Susitikimas su Visuomenės sveikatos biuro specialistu. Sveikatos programėlių pristatymas. Darbas
grupėse „Esu sveikas ir išmanus“.
Žygis į žolininkės J. Butėnienės ūkį „Svajoklės žolynai“. Arbatos gėrimo ritualas. Ekologinė akcija
„Padėk gamtai“.
Vakaro renginys – Šokių maratonas. Stilingiausio ir ištvermingiausio rinkimai.
Vakaro refleksija grupėse.
3 diena. Jaunųjų menininkų diena.
Edukacinės programos „Lanksti žilvičio šakelė“, „Nulipdysiu sau švilpynę“. Meninės – kūrybinės
dirbtuvės – rankdarbiai, muzikos instrumentų gaminimas, šokio, dainų kūrimas. Simuliacinis
užsiėmimas „Žaidžiame mugę“. Prekių ir paslaugų reklamos video kūrimas ir pristatymas.
Vakaro renginys – Talentų šou „Muzikuojame, šokame, vaidiname“
Vakaro refleksija grupėse.
4 diena. Tolerancijos diena.
Diskusija „Visi skirtingi, visi lygūs“. Neformalaus ugdymo užsiėmimai grupėse „Nepritapėlis“,
„Sala“. Medžiagos rinkimas apie pasirinktos šalies/tautos charakterį, kultūrą, tradicijas, maistą.
Pristatymo parengimas.
Vakaro renginys – draugystės vakaras „Kelionė po pasaulį“.
Vakaro refleksija grupėse.
5 diena. Sporto diena.
Energijos žaidimai. Kvadrato, futbolo, krepšinio varžybos, linksmosios estafetės. Užsiėmimas prie
tvenkinio „Saugus elgesys prie vandens“ su priešgaisrinės tarnybos darbuotojais. Orientacinis
žaidimas su QR kodų programėle „Surask lobį“ po Žiobiškio apylinkes. Stalo žaidimai.
Vakaro renginys – rodo „Žiobiškio TV“.
Vakaro refleksija grupėse.
6 diena. Išvykos diena.
Edukacinė programa „Laisvės kovų istorija prabyla“. Išvyka į Laisvės kovų įamžinimo vietas:
partizanų žeminės Plunksnočių miške, Panemunio „Angelas“. Protmūšis „Ar žinai?“
Vakaro renginys – susitikimas su Rokiškio r. J. Kairio skautų draugove, skautiški žaidimai, laužas.
7 diena. Apsikabinimų diena – iki pasimatymo.
Žygis į danielių ūkį. Improvizuotų stovyklos veiklų pristatymo kūrimas.
Laiškų rašymas stovyklos draugams, vadovams. Anketų pildymas. Draugystės ratas. Refleksija.
Veiklų pristatymas tėveliams. Stovyklos uždarymas, pažymėjimų įteikimas.

