
Pasvalio Svalios progimnazijos stovyklos „Būkime drauge 2019“ aprašymas 

2019-06-10 

Stovyklautojai pirmąją stovyklos dieną praleido Pasvalio sporto mokyklos sporto salėje. 

Po susipažinimo, susidraugavimo žaidimų, vyko intensyvūs sportiniai žaidimai: kvadratas, krepšinis, 

„Žuvys ir tinkas“. Stovyklautojai noriai dalyvavo estafetėse: marškinėlių vilkimosi, lanko persiuntimo 

ratu  susikibus rankomis, kamuoliukų nešimo šaukštu. O kai visi draugiškai pavargo, pagaminome 

laivelius, kurie papuošė stovyklos skelbimą. 

    

      

2019-06-11 

 Stovyklos dalyviai antrąją dieną labai daug sportavo. Ir tai nieko nuostabaus, juk iš 

dvidešimties stovyklautojų- penkiolika vaikinų. Vaikinukų, kurie drąsiai ir noriai žaidžia kvadratą, 

futbolą, o jei sporto salė laisva, tai ir smagiai mėto kamuolį į krepšį.  

Kad labiau išmoktų nusiraminti ir sutramdyti pyktį, stovyklautojai mokėsi įvairių jo reiškimo būdų: 

skaičiavimo ik dešimties, mažų daiktelių rinkimo, gilaus kvėpavimo, rankų sunėrimo, popieriaus 

glamžymo, plėšymo, spalvinimo arba štrichavimo. 

  



2019-06-12 

Trečiąją dieną stovyklautojai ne tik aktyviai žaidė kvadratą, bet ir darė vasariškus 

darbelius iš lėkštučių. Padirbėję mokykloje, vaikai, lydimi mokytojų, keliavo į Visuomenės sveikatos 

biurą, kur juos maloniai sutiko kineziterapeutas Tadas. Stovyklautojai mankštinosi taip, kaip 

rekomendavo specialistas. Ir visiems buvo labai smagu. 

   

       

 

2019-06-13 

Ketvirtąją dieną po rytinio pasimankštinimo ir žaidimų stovyklautojai aplankė Pasvalio 

krašto muziejų. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Senieji amatai“. Stovyklautojai susidomėję 

klausėsi edukatorės pasakojimo, apžiūrinėjo įvairius amatininkų prietaisus, įrankius. Vėliau, 

pasiskirstę grupelėmis, turėjo atlikti įvairias užduotis: išspręsti kryžiažodį, atspėti, kuris pieštas 

daiktas, kokiam amatininkui priklauso. Labiausiai sužavėjo rungtis, kurioje vaikai turėjo užrištomis 

akimis, palietę daiktą, atspėti iš kokios medžiagos pagamintas daiktas, kam jis skirtas, kokio 

amatininko pagamintas.  

 

 

2019-06-14 

  



 Stovyklautojai susirinko apniukusią dieną, tačiau geros nuotaikos. Visi susidomėję laukė 

išvykos prie Žalsvojo šaltinio.  Keliaudami prie šaltinio aplankėme knygnešio stogastulpį. Prisiminėme 

sunkų ir pasiaukojantį knygnešio darbą.  

Žalsvasis šaltinis mus pasitiko savo originaliu kvapu ir užburiančia paslaptimi. Visi 

stovyklautojai prisiminė žinotas istorijas susijusias su šiuo giliausiu Lietuvos urvu. Spėliojo, kokio 

gylio, kiek menių turi Žalsvasis šaltinis. Bandė išsiaiškinti, kodėl toks specifinis ir nemalonus šaltinio 

kvapas.  

        

 

 

 

2019-06-17 

 

 Pirmadienį stovyklautojai susipažino su interaktyviąja lenta. Atliko įvairias užduotis, 

piešė, valė ir vėl piešė, rašė.  Žaidė įvairius žaidimus, sprendė galvosūkius. Ši diena visis 

stovyklautojus sužavėjo, juk taip smagu tiesiog braukiant pirštu sukurti įvairius raštus. Kaip ir 

kiekvieną dieną judrieji stovyklautojai berniukai žaidė kvadratą, puskvadratį, „Lavos išsiveržimą“. 

 

 



2019-06-18 

 

Antradienį visi nekantraudami susėdo į mokyklinį autobusiuką ir išrūko į Pasvalio raj. 

Kalno kaimo biblioteką. Šioje nuostabioje naujoviškoje vietoje stovyklautojus sutiko puikiai nusitekę 

Kalno kaimo bendruomenės narės, kurios vaikams pasiūlė pasidaryti gėlytes: iš krepinio popieriaus ir 

iš siūlų. Visoms pagaminti būtinos dvi auksinės sąlygos:  reikia klausyti močiučių nurodymų ir kantriai 

pabaigti darbą iki galo. Ir su nuoširdžia bibliotekos lankytojų pagalba visi stovyklautojai šią užduotį 

įveikė. Ir dar dovanų po gėlytę gavo. O po darbų dar buvo pakviesti prie vaišių stalo ir mėgavosi 

nuostabiu vienos „gaspadinės“ pyragu.  

    

2019-06-19 

Šią stovyklos dieną buvo suplanuota išvyka į Šiaulius. Saulės mieste mus pasitiko saulės 

spinduliai ir paslaptingi seno vėjo malūno sparnai. Stovyklautojai susipažino su malūnininko troba, 

senoviniais baldais ir rakandais, bandė malti miltus rankinėmis girnomis, grožėjosi senovinėmis 

užuolaidomis iš popieriaus, ragavo naminės duonutės su sviestu.  

Dar teko „paragauti“ ir piemenukų „duonos“ – lauže keptų bulvių, kurias valgėme su 

paprasčiausiomis lazdelėmis, mums atstojusiomis šaukštus.  

O galiausiai visi susispietė į senąjį  aukštąjį (4 aukštų) malūną. Apžiūrėjome jį visą visą, 

nuo pirmo aukšto, kur maišus įnešdavo iki „kepurės“, kur žiemą vasarą švilpauja vėjai, o girgždėjimas 

primena senus laikus, kai dar malūnas buvo ne eksponatas o labai reikalingas įrenginys.  

Išvykę iš malūnininko sodybos dar palankėme kitas Šiaulių įžymybes: Auksinį berniuką, 

Geležinę lapę, garsųjį Kryžių kalną.  



   

   

 

2019-06-20 

 

Ketvirtadienį stovyklautojai pėstute nukeliavo iki Pasvalio ŠPT ir joje susipažino su 

maloniomis socialinėmis pedagogėmis Zita ir Živile. Pasiskirstę komandomis šauniai palaužė galvas 

„Stovyklautojų protmūšyje“. O vėliau pasivaržė įdomiose ir įtraukiančiose sportinėse rungtyse: reikėjo 

pagaliuku numušti kuo daugiau bokštelių su taškų skaičiumi, smėlio maišeliais išgriauti bokštą ir 

„pakabinti“ medinius karoliukus ant kopėtėlių, surenkant kaip galima daugiau taškų. Kadangi viena 

komanda geriau pasirodė protmūšyje, kita karoliukuose, dar kita bokšteliuose, tad nugalėjo draugystė 

ir labai nusivylusių nebuvo. 

  

 

  



2019-06-21 

 

Stovyklos uždarymo dieną buvo surengtas bokštų iš makaronų statymo varžybos. Vėliau 

stebėjome vasaros spalvas per muilo burbulų plėveles. Dalyvavome stebuklingoje stovyklos uždarymo 

loterijoje, statėme mažųjų mašinėlių trasas, mokėmės vieni kitiems, o vėliau ir su ištarti gražius 

žodžius,  žaidėme įvairius lauko žaidimus. Atsisveikindami palinkėjome vieni kitiems gražios vasaros 

ir sutarėme rudenį susitikti sveiki ir dar  labiau paūgėję. 

Stovykloje vaikai bendravo vieni su kitais, užsimezgė įvairios pažintys, buvo pergalių, 

buvo ir nusivylimų, daug sužinojome apie mus supantį pasaulį, daug sužinojo0me apie mus supančius 

žmones, mokėmės bendrauti ir bendradarbiauti, mokėmės kurti ir džiaugtis kitų padarytais darbais. 

Mokėmės dėkoti ir pasisveikinti. Mokėmės atsiprašyti ir paprašyti. Ir tiesiog smagiai leidome laiką. 

Galbūt ne visuomet rezultatus galima pamatyti iš karto, bet stovyklų patirtys visuomet palieka gerus 

prisiminimus bei teigiamus pėdsakus vaikų širdelėse. 

 

 

Stovyklos „Būkime drauge“ vadovė Lida Ubavičienė 

 


