
 

 
VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMOS ,,VASAROS MOZAIKA" 

 

Pirmąją vaikų vasaros poilsio programos ,,Vasaros mozaika" dieną programos 

dalyviai, su vadovėmis Rita Vaickelioniene ir Kristina Čiurlioniene, pradėjo keliaudami, 

kurdami, pažindami, išmokdami. Ar žinote kas yra kaneliūros, stilobatas ar klasicizmo 

architektūros būdingiausi bruožai? O kiek kolonų turi Leipalingio dvaras? Programos dalyviai 

tai sužinojo iš įdomių gidės Laimutės pasakojimų, apsižvalgę po dvaro statinių ansamblį bei 

kurdami kolonas iš modelino. Kiek pakeliavus ir išalkus teko patiems edukacijoje pasigaminti 

kibinus, sužinoti apie jų kilmę, pažaisti žaidimus. Na, o po kelionių, kad ramiai visi išsimiegotų, 

Tarzanijos pramogų parke mokėsi kurti sapnų gaudykles.  

 

Antroji vaikų vasaros poilsio programos ,,Vasaros mozaika” diena pakvietė 

mokinius kūrybingai praleisti laiką Lazdijų meno mokykloje. Juk dėl karantino ilgą laiką joje 

nesilankė. Nepaprastas laikas su lėlininke Rasa Benedikiene kūrybinėje edukacijoje ,,Išgalvotos 

lėlės”. Kurti lėlytes patiko net berniukams… Kiek pajudėję, pažaidę, mažieji dailininkai 

nuostabiuosius vasaros augmenijos žiedus fiksavo drobėse akrilo dažais. 

 

Trečioji stovyklos diena prasidėjo įspūdingai. Puikiai nusiteikę su vadovėmis 

Edita Česnuliene ir Violeta Česnulyte išvykome į Druskininkus. Ten laukė puiki edukacija – 

„Sūri pamoka“, jos metu sužinojome iš kur kilo Druskininkų pavadinimas, kokių savybių turi 

druska ir kad druskos negalima skolintis – ją reikia pirkti. Pasigaminę iš druskos keletą 

skulptūrų, patraukėme prie Ratnyčėlės upelio papietauti ir pabraidžioti jame. 

Vėliau, besigrožėdami Druskininkų miesto fontanu, klausėmės P. Čaikovskio, kurio šiais 

metais minime 180-ąsias gimimo metines, kūrinio „Spragtukas“. 

 

Priešpaskutinė vaikų vasaros poilsio programos „Vasaros mozaika“ diena buvo 

pilna plačių šypsenų, neblėstančių įspūdžių bei skambaus juoko.  

Šiandien lankėmės kurortiniame miestelyje Birštone. Nuvykę į miesto muziejų dalyvavome 

edukacijoje „Įmink mįslę ir surask lobį“. Aplankėme Kneipo sodą, kuriame basomis kojomis 

vaikščiojome takeliu, nuklotu įvairiomis faktūromis – kankorėžiais, akmenukais, mediena. Ir 

galiausiai aplankėme patį aukščiausią Lietuvoje – Birštono apžvalgos bokštą.  

Pavargę, bet labai laimingi, grįžome po dar vienos vasaros stovyklos dienos. 

 



Paskutinę vaikų vasaros poilsio programos „Vasaros mozaika“ dieną, stovyklautojai praleido 

aktyviai. Atlikome įvairias kūrybines, vienas kito pažinimo, komandines ir susitelkimo 

reikalaujančias užduotis. Minint rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio 180-ąsias gimimo 

metines, susipažinome su menininko biografija, klausėme jo iškilios muzikos ir perteikėme jo 

muzikos išraiškingumą Druskininkuose lankyto fontano peizaže, kurį piešė patys programos 

dalyviai. Džiaugiamės produktyviai praleistomis dienomis vaikų vasaros poilsio programoje 

„Vasaros mozaika“ su kūrybingomis vadovėmis Edita Česnuliene ir Violeta Česnulyte, 

atnešusiomis daug smagaus laiko ir įspūdžių. Už programos finansavimą esame dėkingi 

Lazdijų rajono savivaldybei.

 


