stovykla

(AT)/(IŠ)RADIMAI
Stovykla smalsiems vaikams!
KAM? 7 – 11 metų amžiaus vaikams. Grupėje ne daugiau 12
vaikų.
KADA? I pamaina - liepos 1-5 dienomis;
II pamaina - liepos 15-19 dienomis.
Kasdien nuo 9:00 iki 15:00.
KUR? Vytauto g. 25, Vilnius.
KIEK?

Stovyklos (AT)/(IŠ)RADIMAI tikslas: veikiant praktiškai
ugdyti(s) žingeidumo, loginio mąstymo, kūrybiškumo, pozityvių
socialinių santykių kūrimo, savarankiškumo ir bendradarbiavimo
gebėjimus.
Stovyklos (AT)/(IŠ)RADIMAI metu ypatingas dėmesys bus
skiriamas gamtamoksliniam ir kūrybiniam ugdymui(si): drauge
aiškinsimės žemės (ir ne tik!) paslaptis, kalbėsime apie mokslo
laimėjimus, o siekdami įrodyti įgytas žinias viską tikrinsime
atlikdami begalę įvairių mokslinių bandymų, eksperimentų ir
nuotaikingų triukų. Negana to nuolat veiksime kūrybiškai!
Stovyklos (AT)/(IŠ)RADIMAI dienų temos:
Pirmadienis – dangaus kūnai
Antradienis – pojūčių galia
Trečiadienis – sveikatingumo akademija
Ketvirtadienis – iliuzijų atradimai
Penktadienis – (at)/(iš)radimai

Preliminari stovyklos dienos struktūra:


9:00 – atvykimas



9:00-9:20 – dienos temos aptarimas



9:20-10:00 – mankšta ir aktyvios veiklos kieme



10:00-10:20 – užkandėlė



10:20-11:00 – sužadinimas veikti (teorinė dienos temos
prieiga, įdomieji skaitymai*)



11:00-12:00 – bandymai



12:30-13:00 – pietūs



13:00-14:30 – eksperimentinės / kūrybinės dirbtuvės



14:30-15:00 – dienos (at)radimų refleksija

*Įvairių stovykloje atliekamų metų veiklų metu aptarsime
nusipelniusių mokslininkų biografijas, kalbėsimės
apie jų santykius su tėvais
ir mokytojais.

Dangus žavi ko gero kiekvieną, o neįmintos paslaptys –
visus traukte traukia! Pirmoji stovyklos diena simboliškai skiriama
dangaus kūnams tyrinėti. Šią dieną susipažinsime su Visatos
stebuklais ir paslaptimis, periodine cheminių elementų lentele,
atliksime įvairius tyrinėjimus, susipažinsime su planetomis ir
kursime savąsias. Galima išvyka į VU Planetariumą.
Antrąją

stovyklos

dieną

skirsime

jutiminių

pažinimų

procesams aptarti: kalbėsimės apie juslėmis gaunamą informaciją,
tirsime savo skonio receptorių išsidėstymą liežuvyje, uoslės
galimybes ir patiriamus pojūčius liečiant.
Trečiosios stovyklos dienos sveikatingumo akademija metu
kalbėsimės

apie

mitybą:

tyrinėsime

mėgstamiausių

maisto

produktų etiketes, aptarsime fizinį aktyvumą ir jo svarbą,
atliksime įdomių bandymų su maisto produktais ir patys
gaminsime sveikus užkandžius!

Ketvirtoji stovyklos diena – Iliuzijų atradimai. Šią dieną
skirsime susipažinimui su iliuzijų menu ir jo subtilybėmis. Atradę
pagrindinius optinių apgaulių principus ir panagrinėję kai kuriuos
jų atvejus vyksime į Iliuzijų muziejų, kur ieškosime įdomių,
nepakartojamų dalykų!
Paskutinė stovyklos diena simboliškai pavadinta taip pat,
kaip ir visa stovykla (at)/(iš)radimai, kadangi talpina labai daug
ir įvairių veiklų. Ji skiriama įdomių, žinotinų faktų sklaidai,
eksperimentams ir atradimams atlikti bei aptarti. Šią dieną
išbandysime vaikų pa(si)rinktus bandymus ir.... skraidinsime
KOMETAS!

stovykla

(AT)/(IŠ)RADIMAI
Stovykla smalsiems vaikams!
Kviečiame registruotis į stovyklą:

📧 info@prasmingavaikyste.lt
☎ (8 657) 75777

