
Sveiki, mažieji 
Vilniaus paveikslų 

galerijos 
lankytojai!

Leiskite prisistatyti. 
Mano vardas – 
grafas Katinas 
Katkevičius. Esu ne šiaip 

murklys, o kilęs iš įtakingos ir 
galingos kačių giminės, kuri nuo 

seno kartu su didikais Chodkevičiais 
šeimininkavo šiuose rūmuose. Kaip ir mano protėviai, 
pažįstu kiekvieną šių rūmų kertelę, kiekvieną kiemo 
akmenėlį, žinau visas istorijas ir gandus. Ir nepaprastai 
mėgstu savo žiniomis bei istorijomis dalintis su  vaikais! 

Tad kviečiu Tave kartu praleisti nepakartojamą savaitę 
dienos stovykloje „Katkevičiaus vasara“. Stovyklos metu 
tyrinėsime Chodkevičių rūmus, piešime, kursime knygas, 
žaisime ir draugausime, taip pat dalyvausime riterių 
turnyre bei puotoje, kurioje laukia daugybė siurprizų!

Nekantriai Tavęs lauksiu!

Grafas Katinas Katkevičius



I diena
„Viena diena dailininko 
dirbtuvėse“ (dailės diena)

8:30–9:00 Registracija
9:00–11:00 Susipažinimas, taisyklių kūrimas ir   
  aptarimas, dienos temos ir  
 užduoties paskelbimas 
•	Susipažinimo žaidimas: vardas + judesys
•	Stovyklos taisyklių kūrimas 
11:15–11:30 Pertraukėlė
11:30–12:15 Kūrybinės dailininko dirbtuvės
12:30–13:30 Pietūs
13:30–14:30 Laisvas laikas, žaidimai lauke, viduje 
14:30–15:30 Kūrybinės dailininko dirbtuvės
15:30–16:00 Pavakariai
16:00–17:00 Vakaro ratas. Dienos įspūdžiai
17:00–18:00 Laisvas laikas, laukiame tėvelių

II diena 
„Svečiuose pas grafą Chodkevičių“ 
(istorijos diena)

8:30–9:00 Registracija
9:00–11:00 Dienos temos ir užduoties paskelbimas
•	Žaidimas „Portretai“ – geriau vieniems kitus pažinti
11:00–11:15 Pertraukėlė
11:15–12:15 Ekskursija po VPG
12:30–13:30 Pietūs
13:30–14:30 Laisvas laikas, žaidimai lauke, viduje
15:00–16:00 Išvyka pas draugus (Radvilų rūmų   
  dailės muziejus arba Taikomosios dailės  
 ir dizaino muziejus)
16:30–17:00 Pavakariai
17:00–18:00 Laisvas laikas, laukiame tėvelių

Stovyklos pamainos:
•	 I	pamaina:	2022	m.	birželio	27–liepos	2		d.	 

(7–9 m. amžiaus grupė)
•	 II	pamaina:	2022	m.	liepos	11–15	d.	 

(7–9 m. amžiaus grupė)
•	 III	pamaina:	2022	m.	liepos	18–22	d.	 

(10–12 m. amžiaus grupė)
•	 IV	pamaina:	2022	m.	liepos	25–29	d.	 

(10–12 m. amžiaus grupė)

Grupių dydis – iki 15 vaikų.
Stovyklos kaina: 120 eur
Maitinimo kaina: 30 eur (pietūs)

Į kainą įskaičiuota:
•	Kūrybiniai užsiėmimai su edukatoriais Vilniaus 

paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius)
•	Ekskursijos po miestą, muziejų lankymas ir 

orientaciniai žaidimai
•	Užsiėmimams reikalingos medžiagos

Stovyklos užsiėmimų temos: 
•	 I	diena	–	„Viena	diena	dailininko	dirbtuvėse“	 

(dailės diena)
•	 II	diena	–	„Svečiuose	pas	Chodkevičių“	 

(istorijos diena)
•	 III	diena	–	„Knygų	herojai“ (knygos meno diena)
•	 IV	diena	–	„Dėmesio	–	pradedam!“	(teatro diena)
•	V	diena	–	„Puotos	linksmybės“	(šokio diena)

Išsami informacija teikiama ir registracija vykdoma: 
el. p. augustina.ivanauskaite@lndm.lt  
arba tel. +370 602 20 041. 

IŠSAMI PROGRAMA 
IR DIENOTVARKĖ



III diena 
„Knygų herojus“  
(knygos meno diena)

8:30–9:00 Registracija
9:00–11:00 Ryto ratas. Komandinis žaidimas.  
 Dienos  temos ir užduoties  
 paskelbimas
11:00–11:15 Pertraukėlė
11:15–12:15 Grafikos dirbtuvės – „Medžio raižiniai“   
 (iliustracijos būsimai knygai)
12:30–13:30 Pietūs
13:30–14:30 Laisvas laikas, žaidimai lauke, viduje
14:30–15:30 Knygos formavimas ir užbaigimas
15:30–16:00 Pavakariai
16:00–17:00 Vakaro ratas. Dienos įspūdžiai –  
 darbas  grupėmis
17:00–18:00 Laisvas laikas, laukiame tėvelių

IV diena 
„Dėmesio – pradedam!“  
(teatro diena)

8:30–9:00 Registracija
9:00–11:00 Ryto ratas. Dienos temos ir užduoties   
 paskelbimas
•	Žaidimas: „Šarados kitaip“
11:00–11:15 Pertraukėlė
11:15–12:15 Etiudų kūrimas ištrauktomis temomis.   
 Darbas grupėmis
12:30–13:30 Pietūs
13:30–14:30 Laisvas laikas, žaidimai lauke, viduje
14:30–15:30 Etiudų pristatymas
15:30–16:00 Pavakariai
16:00–17:00 Vakaro ratas. Dienos įspūdžiai –  
 darbas grupėmis
17:00–18:00 Laisvas laikas, laukiame tėvelių

 

V diena 
„Puotos linksmybės“  
(šokio diena)

8:30–9:00 Registracija
9:00–11:00 Ryto ratas. Dienos temos ir užduoties  
  paskelbimas 
11:00–11:15 Pertraukėlė
11:15–12:15 „Renesanso šokiai“
12:30–13:30 Pietūs
13:30–14:30 Laisvas laikas, žaidimai lauke, viduje
14:30–15:30 Kalavijų ir karūnų gaminimo dirbtuvės
15:30–16:00 Pavakariai
16:00–18:00 Vakaro puota: burbulų fiesta, veidų    
 dekoravimas, orientacinės varžybos,   
                           nominacijų paskelbimas ir šokiai


