VAIKŲ LAUKO Stovykla - pilna laisvės, atradimų ir kūrybos
Antradienis, 05 Liepa 2016 22:08

Vasara – neišdildomų įspudžių ir atradimų metas, kuomet vaikai „paauga“ visomis
prasmėmis. Tačiau dauguma vaikų per vasarą taip ir nepakelia akių nuo šiuolaikinių
technologijų ekranų,

jų žandukai neparausta nuo saulės ar buvimo gryname ore. Vietoj to, parausta akys, vaikai
pasidaro tingūs, stokojantys savarankiškumo, kūrybos, sunkiau bendraujantys su
bendraamžiais.
Vaiko sveikai savijautai ir puikiam vystymuisi reikalingas buvimas gryname ore ir aktyvus
laisvalaikis. Būtent todėl Lauko darželio vasaros stovykla – pilna laisvės, vėjo, kūrybos,
energijos, atradimų, tyrinėjimų, judėjimo.
Lauko darželis kviečia ikimokyklinukus ir pradinių klasių moksleivius atostogas praleisti linksmai,
prasmingai ir sveikai. Ši stovykla išlaisvina vaikų fantaziją, kūrybą, skatina judėti ir suprasti mus
supantį pasaulį per pažinimą. Nuostabios gamtos apsuptyje vaikai galės lakstyti, kurti, pažinti
gamtą ir mokytis joje. Lauko darželio teritorijoje ne tik pievų žaluma, bet ir nuostabūs gyvūnai:
poniai, avys, elniai, vištos ir gaidžiai.
Į stovyklą vaikai atvyks ryte, dieną keliaus į žygius, patys gaminsis gamtos žaislus, muzikos
instrumentus, mokysis piešti be popieriaus ir be mokytojo, rašyti be rašalo, lavins koordinacijos
gebėjimus, supsis sūpynėse, mokysis kurti laužą, lipti į medį, žais komandinius žaidimus,
gėrėsis gamta ir dainuos žygio dainas, o vakare grįžę namo, pasidalinę neišdildomais dienos
įspūdžiais su namiškiais, privalės gerai išsimiegoti savo lovoje, nes stovykloje jie bus laukiami ir
kitą dieną!
Kainos ir sąlygos:
Vaikų amžius nuo 2 iki 12. Grupės formuojamos pagal susirinkusių vaikų amžių.
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Trukmė: nuo 07.11 iki 08.26;
Stovyklos laikas – pirmadienis-penktadienis, nuo 8:00 val. iki 17:30 val.
Kaina – 55 eur / savaitė arba 13 eur / diena įskaitant pietus ir pavakarius. Atsinešti priešpiečius.
Apmokėjimas – ne vėliau, kaip savaitė iki lankymo.
Nuolaida – 10% lankant dviems vaikams iš vienos šeimos.
Svarbu – stovykla įvyks tik susidarius pakankamam vaikų skaičiui grupėje.
Kontaktai:
Vaikų registracija internetiniu adresu –
http://stovykla.lauke.lt/
El. paštas – stovykla@laukodarzelis.lt
Telefonas pasiteiravimui – 8 602 28831
Adresas: Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centre, Adomiškių k. 7 (tik 1,5 km nuo
Marijampolės).
Mokėjimo rekvizitai – SEB bankas, LT66 7044 0600 0803 4002, paskirtyje nurodyti vaiką ir
laikotarpį.

www.marijampolieciai.lt
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