
DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLA 

 

 

 

VAIKŲ UŽIMTUMO IR POILSIO KŪRYBINĖ STOVYKLA 

 

„TRYS MŪZOS “ 

 

Vaikų užimtumo ir poilsio stovykla „Trys mūzos“ tai stovykla, kurioje susipina trys meno pasauliai – 

muzika, dailė, choreografija. Stovyklos metu vaikai kūrybiškai, prasmingai ir tikslingai leis laiką muzikos, 

dailės, choreografijos užsiėmimuose. Užsiėmimų metu stovyklos dalyviai susipažins su skirtingomis 

meno šakomis (tapyba, grafika, keramika, tekstilė ir kt.), išbandys kuo įvairesnes technikas, susipažins su 

skirtingais šokiais, įvairiais muzikos instrumentais, mokysis dainuoti, ritmuoti, suras naujų kūrybingų 

draugų ir praleis aktyviai laiką Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Trijose stovyklos dienose 

sutelpa visa kūrybos paletė – muzika, dailė, choreografija. Kasdien vis naujos užduotys kiekvienam 

stovyklautojui leis ne tik išbandyti skirtingas kūrybos sritis, bet ir atrasti sau artimiausią, prisiliesti, pažinti 

skirtingas meno šakas, įvairias technikas iš arčiau, įgyti naujų patirčių. Stovykloje dirbs mokyklos 

mokytojai. Per skirtingas ir įvairias kūrybines, menines veiklas stovyklos dalyviai atras savo 

kūrybiškumą, kurs jaukią, nuoširdžiu bendravimu grįstą, aplinką.  

 

 

KADA 

 

Lapkričio 3 – 5 d., 10.00 val. – 14.00 val. 

 

TRUKMĖ 

 

3 dienos įspūdžių, pažinimo ir kūrybinio džiaugsmo 

 

LAUKIAMŲ VAIKŲ AMŽIUS 

 

6-8 metai 

 

KUR VYKDYSIME VEIKLAS 

 

Veiklos vyks Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje 

 

STOVYKLOS VADOVAI - EDUKATORIAI 

 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės vyr. mokytoja Neringa Akstinienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės vyr. mokytoja Gulnara Kupčinskienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės vyr. mokytoja Alė Kalėdienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės mokytoja Dovilė Petrauskienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Onutė Zakarienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Eglė Maračinskaitė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos choreografijos mokyt. Greta Marija Eidulevičienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos chorinio dainavimo vyr. mokytoja Rita Balserienė 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas Juozas Mikolainis 

 

 

 

 

 

 



 

PLAČIAU: 

 

Lapkričio 3 – 5 dienomis 

10.00 val. – 14.00 val. 

Planuojama veikla 

Lapkričio 3 d. 

(1 stovyklos diena) 

10.00-10.10 val. Atvykimas, stovyklos programos pristatymas, 

supažindinimas su taisyklėmis. 

10.10-12.00 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai. Mišri technika 

(molio masė, popierius, spalvoti pieštukai, flomasteriai ir kt.).  

(dailės mokytojos: G. Kupčinskienė, N. Akstinienė, E. Maračinskaitė) 

12.00-12.30 val. Pertrauka. 

12.30-13.40 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai (šlapia akvarelė, 

animacija ir kt.). 

(dailės mokytojos: O. Zakarienė, D. Petrauskienė, A. Kalėdienė) 

13.40-14.00 val. Dienos aptarimas, refleksija. 

Lapkričio 4 d. 

(2 stovyklos diena) 

Dienos tema ,,Pažintis su 

šokiu“  

 

10.00-12.00 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai. Šokis, judesys.  

(choreografijos mokytoja G. M. Eidulevičienė) 

12.00-12.30 val. Pertrauka. 

12.30-13.40 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai. Šokis, judesys.  

(choreografijos mokytoja G. M. Eidulevičienė) 

13.40-14.00 val. Dienos aptarimas, refleksija. 

Lapkričio 5 d. 

(3 stovyklos diena) 

Dienos tema ,,Muzikos 

garsai“  

 

10.00-11.00 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai. Muzikiniai 

žaidimai: judrieji, ritminiai. 

(chorinio dainavimo vyr. mokytoja R. Balserienė) 

11.00-12.00 val. Edukacinis užsiėmimas. ,,Pučiamųjų orkestro 

instrumentai“. 

(pučiamųjų instrumentų mokytojas J. Mikolainis) 

12.00-12.30 val. Pertrauka. 

12.30-13.40 val. Kūrybiniai, meniniai užsiėmimai. Dainavimas, 

improvizacija. 

(chorinio dainavimo mokytoja R. Balserienė) 

13.40-14.00 val. Dienos aptarimas, refleksija. 

 

REGISTRACIJA  

Nuo 2021 m. spalio 14 d. iki spalio 27 d. 

Užpildyti prašymą ir siųsti el. p. druskininkumm@gmail.com   

 

Pasiteirauti tel. 8 699 20337  (V. Andruškevičius) 

 

Vietų skaičius ribotas (15 dalyvių).  

Nesusidarius grupei – stovykla neįvyks. 
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