KVIEČIAME RINKTIS NVŠ PROGRAMAS 2019 METŲ VASARAI
Programos pavadinimas: Žaiskime krepšinį kartu...
Programos teikėjas: Tomas Aleknavičius, tel.: 869824371, el. p.: t.aleknavicius@gmail.com
Programos anotacija: Dažnai kalbama, kad žaidimas grupėje tiesiogiai veikia socialinį
besimokančiųjų elgesį. Grupiniai užsiėmimai neabejotinai skatina mokinių socializaciją, lavina
komunikacinius gebėjimus – mokiniai mokosi susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės nariais,
nuosekliai dirbti. Žaidžiant krepšinį ugdomas bendrystės jausmas, todėl tokius užsiėmimus gali
rinktis nedrąsūs, socialiai pažeidžiami vaikai.
Programos pavadinimas - Vasara su krepšiniu
Programos teikėjas - Deivydas Vištaitis, tel.: 860222143; el. p.: d.vistaitis@gmail.com
Programos anotacija: Krepšinis - yra vienas iš pagrindinių sveikatos ir fizinio ugdymo priemonių
žaidimų srityje. Krepšinyje, kaip ir kituose žaidimuose būdingas lenktyniavimas, pergalės siekimas,
įvairios emocijos, ugdomi pagrindinių judesių (bėgimų, šuolių, metimų, gaudymų, perdavimų ir kt.)
motoriniai įgūdžiai, tobulinamos fizinės ypatybės, tokios kaip judesių koordinacija, greitis, vikrumas,
jėga, ištvermė, grūdinamas organizmas, organizmo adaptacija prie sunkių fizinių krūvių, aktyvėja
kūrybinis žaismingumas, tobulėja psichinės ir moralinės savybės (sumanumas, išradingumas,
pagarba, suvokimas). Ugdytiniai užsiėmimų metu išmoks analizuoti savo bei kitų technikos ir
taktikos veiksmus, stebint varžybų įrašus. Pramokę pagrindinių veiksmų ir žinodami krepšinio
taisykles, gebės pritaikyti sukauptą informaciją ir technikos bei taktikos veiksmus varžybiniu
momentu

Programos pavadinimas - Vasara su muzika
Programos teikėjas – VŠĮ Spalvų Harmonija, mokytoja Fausta Užkuraitienė, tel. 8614 69517, el.p.
falista@gmail.com
Programos anotacija: Stovykla skirta vaikams ir jaunimui besidomintiems muzika:
atlikimu, kūryba, elektroninės muzikos stiliumi . Kūrybinė muzikos stovykla - tai erdvė atrasti ir
išbandyti naujas muzikines sritis, garso kūrybos priemones bei ugdyti muzikalumą.
Programos pavadinimas -Skautauk, patirk, atrask (Joniškio r. sav.)
Programos teikėjas – Lietuvos skautai, Vilma Mingailienė – Lietuvos skautijos Šiaulių krašto S.
Goeso draugovės draugininkė (Joniškio m.), tel. nr. 868736250.
Jurgita Baranauskienė - Lietuvos skautijos Šiaulių krašto Skaistgirio draugovės draugininkė
(Skaistgiris, Joniškio r.), tel. nr. 861207306.
Programos anotacija: Programos įgyvendinimas paremtas „skautiškuoju metodu“. Užsiėmimų
veiklos organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 m., 15–19 (21) m.). Programos
dalyviai dalyvaus kūrybiniuose, sportiniuose užsiėmimuose, stebės gamtą, eis į žygius, mokysis
bendrauti ir bendradarbiauti, ugdysis sąmoningumą, sveikos gyvensenos įpročius. Programa
vykdoma ne mažiau 8 pedagogines darbo valandas per mėnesį. Užsiėmimai vykdomi 1-2 kartus per
mėnesį po 4-8 val. derinant teoriją su praktine veikla, aktyvią veiklą keičiant protine veikla, sudarant
sąlygas dvasiniam ugdymuisi. Programos veiklos vyksta ir patalpose, ir gamtoje.

Programos pavadinimas - Žaisk ir sportuok
Programos teikėjas - Asta Valienė, asta.valiene@gmail.com, 8 612 30284
Programos anotacija: Neformaliojo ugdymo programa „Žaisk ir sportuok“ sukuria erdvę ugdyti
gebantį komunikuoti jauną žmogų, lavinti jo kūrybingumą, skatinti iniciatyvumą, atskleisti
organizacinius įgūdžius. Veikla vykdoma lauke ir vaikai aktyviai leidžia laiką gryname ore, mokosi
naujų žaidimų, žaidžia komandoje, bendrauja tarpusavyje anglų kalba.
Programos pavadinimas - Sportas vasarą: žaidžiame futbolą, mokomės plaukti
Programos teikėjas - Vaidas Valiukas, vaidas.valiukas@joniskis.lt
Programos anotacija: Vasarą puikiausias sportas – žaisti futbolą gryname ore. Visapusiškai
naudinga ir sveika. Tai ir fizinės ištvermės ugdymas, mąstymas, sportinis kūrybiškumas. Pradinės
plaukimo žinios reikalingos visiems. Visi puikiai žinome plaukimo naudą. Teoriškai sakoma, kad 100
metrų nuplaukimas lygus 1000 m bėgimui.
Programos pavadinimas – Saugaus vairavimo mokymas
Programos
teikėjas
–
UAB
,,Autotodis“,
tel.
+37060040200,
+37060006444,
autotodis95@gmail.com
Programos anotacija: Saugus vairavimas ir jo kriterijai. Eismo sistema: eismo dalyvis - automobilis
– kelias – aplinka. Eismo įvykiai ir jų žala.
Pagrindiniai psichologijos dėsniai ir principai. Eismo dalyvių psichologiniai veiksmai - suvokimo,
informacijos apdorojimo ypatumai, lyties ir amžiaus, pasirengimo ir patirties svarba, emocijų bei
streso įtaka, asmenybės bei nuostatų veiksniai. Polinkio rizikuoti ir vairavimo stiliaus samprata,
socialinių veiksnių įtaka eismo dalyvių elgesiui. Alkoholio, narkotikų, vaistų bei nuovargio poveikis.
Saugaus vairavimo įgūdžių formavimas, rizikingo elgesio pasekmės. Eismo dalyvių, patyrusių
avarijas, reabilitacija. Aktyvusis ir pasyvusis automobilio saugumas ir pavojingumas. Vairuotojo
darbo vieta. Automobilio stovumas. Kėbulo konstrukcijos patikimumas. Šiuolaikinių kelių transporto
priemonių eismo saugumo užtikrinimo sistemos.Kelio saugumas ir jo kriterijai. Rizikos reikalavimas:
kelio inžinerinė įranga ir priežiūra; kelio aplinka ir įranga (degalinės, poilsio aikštelės, moteliai ir kt.),
kelių kontrolė. Avaringos vietos – juodos dėmės.Saugaus vairavimo teisinio reglamentavimo sistema
Lietuvos Respublikoje. Saugaus vairavimo reglamentavimas nacionaliniuose teisės aktuose.
Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuojantys saugų vairavimą. Saugaus vairavimo sąvokos,
apibrėžimai ir taikymo principai. Saugaus vairavimo sistema bei jos sudedamosios dalys: eismo
dalyvis, automobilis, kelias ir aplinka. Lietuvos saugaus eismo užtikrinimo organizacinė struktūra,
atsakingų institucijų tarpusavio sąveika. Eismo įvykių ir jų metu patiriamų nuostolių teisinis
reglamentavimas. Saugaus vairavimo problemų įvertinimas teisiniu požiūriu, užduočių sprendimas.
Saugų vairavimą reglamentuojančių teisės aktų taikymas: administraciniai bei baudžiamieji teisės
aktai.
Programos pavadinimas -Linksma vasarą gamtoje
Programos teikėjas - Vijolė Vedeckienė, tel. 861938358
Programos anotacija: Mėgsti gamtą? Judriuosius žaidimus? Nori pažinti vaistažoles, medžius ir
augalus? Svajoji turėti daug draugų? Laukiu tavęs vasaros stovykloje ,,Linksma vasarą gamtoje“. Čia
susirasite naujų draugų. Susipažinsite su Joniškio krašte augančiomis vaistažolėmis, medžiais ir
augalais. Aplankysite Joniškio miesto gražiausias sodybas. Žaisite linksmus judriuosius žaidimus
gamtoje. Ieškosite ,,lobio“ ir t.t. Jeigu neapsisprendėte kur linksmai praleisti liepos mėnesį, tad
laukiame vasaros stovykloje, kuri yra skirta pradinių klasių mokiniams. Mes bendrausime nuo 10.00

val. iki 13.00 valandos. Stovykloje dirbsiu aš- Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytoja
Vijolė Vedeckienė.
Programos pavadinimas - Aktyvaus laisvalaikio ir meninės raiškos studija
Programos teikėjas - Sandra Paulavičienė, el. p. sandrapaulaviciene@yahoo.com
Programos anotacija: Programoje dalyvausiantys vaikai aktyviai ir įdomiai leis laisvalaikį,
bendraudami ir bendradarbiaudami, dalyvaudami bendroje prasmingoje veikloje, žaisdami kiemo
žaidimus, inscenizuodami lietuvių liaudies pasakas, realizuos prigimtinį saviraiškos poreikį
užsiimdami menine veikla, susipažins su kai kuriais lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis,
mokysis lietuviškų šokių, ratelių ir žaidimų, dalyvaus pėsčiųjų žygyje, mokysis kultūringai poilsiauti
gamtoje, įgis stovyklavimo įgūdžių, ugdysis etnokultūrines, bendrakultūrines kompetencijas ir
meninę nuovoką, tolerancijos ir bendruomeniškumo įgūdžius.

Programos pavadinimas -Vasara saugiai ir aktyviai
Programos teikėjas - Ruslanas Prokopenko, tel. 867186511, rprprokopenko@gmail.com.
Programos anotacija: Moksleivių prasmingas vasaros užimtumas kuo daugiau jų „nutraukiant“ nuo
kompiuterių ir skatinant daugiau laiko leisti gryname ore, supažindinant su įvairiomis fizinio
aktyvumo formomis: sportas gamtoje, žaidimai, varžybos, žygiai dviračiais, baidarėmis ir
pėsčiomis. Teorinėje ugdymo dalyje žygių metu bus bendraujama sveikos mitybos ir gyvensenos
temomis, bus lavinamas vaikų sąmoningumas bei aptariamos kitos vaikams svarbios ir aktualios
temos. Didelis dėmesys teorinių užsiėmimų metu bus skiriamas vaikų socializacijos aktualijoms.
Praktinių užsiėmimų metu bus ugdomos vaikų fizinės ypatybės: koordinacija, greitumas, šoklumas,
jėga, lankstumas, ištvermė. Bus vykdomos komandinės ir individualios didaktinės rungtys bei
žaidimai, kurie padės vaikams socializuoti ir komunikuoti grupėse. Važiuosim į bėgimo varžybas po
Lietuvos ir Latvijos miestus ir miestelius, vaikai „užsikraus“ geromis emocijomis po varžybų
gaudami atminimo medalius, susipažins su dar nematytomis Lietuvos vietomis, mūsų šalies istorija,
su naujais žmonėmis, įsigis naujų draugų, gyvai patys pamatys kaip galima linksmintis ir švęsti
šventes bei gimtadienius blaiviai. Taip pat bus kalbama apie žalingų įpročių neigiamą poveikį
sveikatai bei būdus jų atsikratyti. Turistinių žygių pėsčiomis ir dviračiais metu vaikai lankys įžymias
mūsų apylinkių vietas ir turiningai leis laisvalaikį gryname ore. Moksleiviai bus mokomi kaip elgtis
vandenyje maudynių metu, kaip ir kiek degintis saulėje, kaip elgtis gamtoje, kad neįsisiurbtų erkė ir
kaip ją saugiai pašalinti įsisiurbus. Nemokantys plaukti vaikai to bus mokomi.
Programos pavadinimas -Aktyvūs linijiniai šokiai (Joniškis)
Programos teikėjas - Justinas Jurkaitis, tel. 867445882, el. p. justinas@salida.lt
Programos anotacija: Programos dalyviai mokysis linijinių šokių ir jų atlikimo technikos, bus
įtraukiami į intensyvią kūrybišką veiklą, susijusią su šokiu ir fiziniu aktyvumu. Programa skirta
mokyklinio amžiaus vaikams, siekiantiems saviraiškos galimybių
Programos pavadinimas - Stiprėkime per vasarą karatė kelyje
Programos teikėjas - Gintaras Melinis tel. +370 698 75102 , e. p. gintaras.melinis@gmail.com
Programos anotacija: Karatė – tai kovos menas ir filosofija, gyvenimo būdas, kurio esmė yra ne
pergalė ar pralaimėjimas, o geriausių žmogaus charakterio bruožų ugdymas.Karatė pratimai gali tapti
ir puikia asmenybės ugdymo priemone. Vaikas privalo paklusti griežtai tvarkai, mokomas gerbti
draugą, trenerį, varžovą. Per pratybas vaikas turi sutelkti dėmesį, būti atidžiu ir nuovokiu. Programoje
akcentuojama tai, kad pradinis jaunųjų sportininkų karatė kovos menų veiksmų mokymas turi būti

nukreiptas tenkinti ugdytinių norą judėti ir jo pagalba formuojamas pradinis rytų kovos menų
suvokimas ir nustatomi fiziniai auklėtinių gebėjimai. Pratybų metu bus taikoma įvairiapusiška ir judri
veikla, suteikianti auklėtiniams judėjimo džiaugsmą, laisvę ir teigiamas emocijas, tačiau kartu bus
laikomasi ir griežtai reglamentuotų technikos veiksmų mokymo bei fizinių pratimų atlikimo metodų.
Sieksiu, kad rytų kovos menų sporto pradžiamokslis nebūtų vien aiškinimas, nes psichologai,
pedagogai-tyrėjai (Palaima, 1985; Kuklys, 1982, Naužemys, Saplinskas, Kniukšta 2000)
rekomenduoja su vaikais daugiau žaisti bei judėti, atsisakant monotonijos ir diktatoriško mokymo.

Programos pavadinimas - Vasaros nuotykiai
Programos teikėjas - Danutė Navickienė, tel. 8 616 57021
Programos anotacija: Į stovyklos „Vasaros nuotykiai“ grupę susirinks 20 septynių – vienuolikos
metų vaikučių. Vaikai išsirinks būrio vadą, pasidalins į 4 grupes. Pasigaminsime stovyklos vėliavą ir
ją nešimės eidami į visas veiklas. Kiekvieną susitikimo dieną bus rikiuotė ir tos dienos veiklos
aptarimas. Vasaros stovyklos veikla bus susieta su sportinių - judrių žaidimų organizavimu. Veikla
vyks gamtoje. Naujų patirčių įgis ir nuotykių patirs stovyklautojai eidami į žygį senąja Joniškio
miesto riba. Žaidimai: linksmi, judrūs, komandiniai, reikalaujantys bendro sutarimo, ugdantys
draugiškumą ir pagalbą nesėkmės atveju. Gera nuotaika, sportinis azartas, džiaugsmas, kad visiems
pasisekė – lydės visą stovyklos laiką. Pasibaigus dienos veiklai, susėdus ratu, bus aptariami patirti
įspūdžiai, veiklų rezultatai. Stovyklos uždarymo šventė bus organizuota kaimo klėties kieme, prie
laužo. Įvyks bėgimas su deglais, galvosūkių konkursas, skautų duonelės kepimas, stovyklautojų
apdovanojimai. Stovyklos metu vaikai ugdysis bendravimo tarpusavyje kultūrą, sportinius gebėjimus,
sveikos gyvensenos įgūdžius, linksmai leis laiką.

