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Atsikvėpkite, skirkite laiko sau, o mes pasirūpinsime Jūsų vaikų užimtumu! 

Edukacinė programa vaikams Velykinių atostogų metu! 

Laisvas laikas tėveliams :) Pavadinimas Programa vaikučiams 

Balandžio 20 d. 
(Šeštadienis) 

13:00-14:00 "Ruošiamės velykoms" Kelionė miško takeliais, paieška įvairių natūralių priemonių 
kiaušinių dažymui ir velykinio lizdelio pynimui. Pietūs prie laužo.   

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Leo da Vinčis, misija Mona Lisa" (Leo da Vincis: Misija Mona 
Liza, 2018) 1 h. 25 min. 

15:40-16:40 "Ruošiamės velykoms" Kiaušinių marginimas. Lizdelių pynimas. 

Balandžio 21 d. 
(Sekmadienis) 

13:00-14:00 "Velykos lauke" Margučių paieška su užuominomis. Margučių ridenimo varžybos. 
Prizas "oliziukas". Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Triušis Piteris" (Peter Rabbit, 2018) 1 h. 35 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Balandžio 22 d. 
(Pirmadienis) 

13:00-14:00 "Velykos tęsiasi" "Lobio ieškojimas". Margučių ridenimo varžybos. Prizas 
"oliziukas". Pietūs prie laužo.  

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis"  "Vabaliukų istorija" (Tall tales, 2017) 1 h. 28 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Balandžio 23 d. 
(Antradienis) 

13:00-14:00 "Gamta bunda" 
Kelionė mišku, bundančios gamtos: skruzdėlynų, paukščių, 
žalumos stebėjimas. Kompozicijų kūryba iš šakelių, akmenukų... 
Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Teris ir užburta aušros karalystė" (Here comes the Grump, 2018) 
1 h. 37 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Balandžio 24 d. 
(Trečiadienis) 

13:00-14:00 "Kas namelyje gyvena?" 
Kelionė mišku ieškant vietų inkilėliams kabinti. Edukacija apie 
inkilų rūšis, paukštelius. Inkilų kabinimas. Pirmosios pagalbos 
pamoka miške. Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" 
"Pagrobta princesė" (The stolen princess: Ruslan and Ludmila, 
2018) 1h. 30 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Balandžio 25 d. 
(Ketvirtadienis) 

13:00-14:00 "Žvaigždynai" Žvaigždynų dėliojimas pievelėje žvakutėmis. Žvaigždynų 
pavadinimai. Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Namai" (Home, 2015) 1 h. 34 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu. 

Balandžio 26 d. 
(Penktadienis) 

13:00-14:00 "Kas taikliausias?" Įvairūs žaidimai taiklumui lavinti. Varžybos. Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Troliai" (Trolls, 2016) 1 h. 32 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Balandžio 27 d. 
(Šeštadienis) 

13:00-14:00 "Gamta bunda" 
Kelionė mišku, bundančios gamtos: skruzdėlynų, paukščių, 
žalumos stebėjimas. Kompozicijų kūryba iš šakelių, akmenukų... 
Pietūs prie laužo. 

14:00-15:40 "Animacijos pasaulis" "Smurfai 3" (Smurfs 3, 2017)  1 h. 30 min. 

15:40-16:40 "Gudročiai" Smagūs ir įtraukiantys stalo žaidimai, kartu su specialistu.  

Kaina 1 vaikui 18 Eur      
Būtina išankstinė registracija viešbučio registratūroje;  

 Užsiėmimai vyksta susirinkus ne mažiau 5 vaikams; 
Vaikučius iki 6 metų privalo lydėti suaugęs asmuo; 
Programa "Animacijos pasaulis" visiems vaikučiams nemokama 


