stovykla

ŽAIDIMŲ LABORATORIJA
Stovykla kiekvienam pradinukui, nes

žaisdami drauge galime mokytis įvairiausių dalykų!

Žaidimų laboratorija skirta 7 – 11 metų amžiaus vaikams
Laikotarpis: I pamaina - liepos 8-12 dienomis;
II pamaina - liepos 22-26 dienomis.
Laikas: 9:00-15:00
Vieta: Vytauto g. 25, Vilnius
Grupės dydis: iki 12 vaikų
Stovyklos kaina:

Stovyklos Žaidimų laboratorija tikslas: veikiant praktiškai
(pra)plėsti vaikų kūrybiškumo, iniciatyvumo, loginio mąstymo,
komunikavimo, socialinių santykių kūrimo ir bendradarbiavimo
gebėjimus.
Žaisdami galime mokytis įvairiausių dalykų! Stovyklos

Žaidimų laboratorija metu vaikai laisvai žais, kurs, svajos. Šioje
stovykloje bus susipažįstama su žaidimų istorija, ieškoma naujų
galimybių

žinomiems

žaidimams

įprąsminti,

(at)randama

įdomių sprendimų ugdant(is) kūrybiškumą, t.y. kuriant žaidimus
patiems ir išbandant kitų sukurtus. Reflektuojant savas patirtis
stovykloje

bus

nenutrūkstamai

plėtojami

ir

bendravimo gebėjimai.
Stovyklos Žaidimų laboratorija dienų temos:
Pirmadienis – amžinieji žaidimai
Antradienis – aktyvieji žaidimai
Trečiadienis – stalo žaidimai
Ketvirtadienis – išvyka į Žaislų muziejų
Penktadienis – žaidimų aukcionas

pozityvaus

Preliminari stovyklos dienos struktūra:


9:00 – atvykimas



9:00-9:20 – dienos temos aptarimas



9:20-10:00 – mankšta ir aktyvūs žaidimai lauke



10:00-10:20 – užkandėlė



10:20-11:00 – sužadinimas veikti (teoriniai ir praktiniai
dienos temos pagrindai)



11:00-12:00 – žaidimų kūrimas



12:00-12:30 – pietūs



12:30-14:30 – žaidimų žaidimai



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

Pirmoji stovyklos diena Amžinieji žaidimai. Tai įvadinė
stovyklos diena, kurios veiklomis vaikai bus kviečiami susipažinti
su seniausiais (ir ne tik) žaislais ir žaidimais, pafantazuoti, kaip
žaidė mūsų proseniai bei tai įprąsminti praktiškai veikiant. Šią
dieną

bus

skaitoma

knyga

Pasakojimas

mažiesiems

apie

seniausius mūsų žaislus. Vaikai skatinami tapti atradėjais ir
kūrėjais, kviečiami dalyvauti praktinėse veiklose išbandant /
prisimenant puikiai pažįstamus žaidimus.
Antroji diena Aktyvieji žaidimai skirta prisiminti vaikams
žinomus žaidimus ir susipažinti su naujais aktyviais užsiėmimais,
kuriuos kiekvienas po šios stovyklos galės pritaikyti leisdamas
laiką su draugais. Šią dieną aktyviai veiksime kieme: lakstysime
ir gaudysime vieni kitus, šokinėsime per gumelę ir šokdynę,
žaisime raketėmis, patys kursime savas žaidimų taisykles bei
skraidantį įrenginį.
Trečioji stovyklos diena skirta prisiminti žaidimų klasiką
stalo žaidimus. Priklausomai nuo oro sąlygų laiką leisime lauke
arba viduje, kur susipažinsime su populiariųjų stalo žaidimų
istorija ir įdomiomis detalėmis apie juos, ieškosime įvairių šių
žaidimų

variacijų.

Šią

dieną

laiką

leisime

žaisdami

stalo

žaidimus, taip pat suksime galvas spręsdami kryžiažodžius,
kursime sudoku ir t.t.

Ketvirtąją dieną keliausime į Žaislų muziejų. Edukacinio
užsiėmimo metu vaikai bus kviečiami įvertinti ar žaislas ir
žaidimas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis,
svarstyti, kam reikalingi žaidimai, kuo jie svarbūs. Drauge
apmąstysime istorinę žaislų raidą ir jų pokyčius, kasdienes
aktualias temas ir jų atspindžius bei kaitą, įtaką žaidimuose,
pramogose.
Penktąją dieną vykdysime žaidimų aukcioną, kurio metu
rinksime

įsimintiniausią

ir

kiekvienam

asmeniškai

reikšmingiausią šios stovyklos žaidimą, pramogausime kurdami
ir kartodami sėkmingiausias akimirkas. Šią dieną prisiminsime ir
senuosius žaidimus, pramogausime aktyviai leisdami laiką kieme
ir sukdami galvas prie stalo žaidimų bei dalysimės stovyklos
metu įgytomis žiniomis.
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Kviečiame registruotis į stovyklą:

📧

info@prasmingavaikyste.lt

☎ (8 657) 75777

