Kretingos vaikij prasmingas
laisvalaikis muziejaus stovykloje
Ausrine SINUSAITE

Liepq teko apsilankyti Kretingos muziejaus vaiky
stovykloje "Vasaros malune" ir is salies stebeti, su kokia
meile vadove Roma Luotiene moko stovyklautojus, zaidzia su jais kartu. Isgird? jos balsa vaikai, kaip vienas
suklusdavo ir Idemiai laukdavo, ka Roma pasakys. Maty ti, kad jiems smagu, nors uzduotys reikalavo viso jy
demesio ir ismones.
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Vaikai idemiai klausosi mokytojos pasakojimo. Autores nuotr.

Aplanke ir muziejaus
saugyklas
Apsilankyti stovykloje teko
tuo metu, kai vaikai deliojo
Salaspilio musio delion?. Cia
jiems netruksta jvairiausiij uzsiemimu. Stovyklautojai netgi
aplanke tas muziejaus kerteles,
kuriij eiliniai lankytojai negali
pamatyti.
,,Su Vaikais ejome j etnografines saugyklas, kur saugomi
archyvai, kad vaikai pamatytu,
kiek daug visko muziejus saugo,
kad suprastu muziejaus vert^. Be
to, tokiu budu turejo galimybf ir
su muziejininkais pabendrauti",
- sake stovyklos vadove, Kretingos muziejaus kulturines veiklos
vadybininke Roma Luotiene.
Kad vaikai cia turi daug jvairiausios veiklos, dziaugiasi ir
,,Svyturio" uzkalbinta stovyklau-

tojos Augustes mama Jurgita.
,,Mergaite is prigimties kurybiska, lanko ir dailes mokykla,
o sioje stovykloje susipazino
dar su daugybe jvairiu techniku.
Pavyzdziui, kai augalai sudedami ant stiklo, nesami j saulf, o
veliau su jais, tarsi akvarele tapoma. Net man paciai buvo jdomu", - atviravo moteris.
,,Dukrai labiausiai patiko, kai
buvo atejusi gide ir pasakojo
apie Kretingos istorija, tad grjzusi namo ne tik man , bet ir
mociutei vis^ Kretingos istorij^
perpasakojo su visomis emocijomis, - sypsojosi Jurgita. - Kiek
yra vaiku, kurie neturi finansines galimybes vaiko j stovykl^
isleisti, o cia uz dvi savaites simboline kaina - 30 euru. Tikrai
nesistebiu, kad daug norincii},
as vos spejau vaik§ uzregistruo(Nukelta j 4 p.)

(Atkelta is 2 p.)
ti. Vaikas laika^ praleido labai puikiai, puikios vadoves. Tikrai smagu, kad Kretingoje yra tokia stovykla".
Stovykloje vaikai ne tik mokosi ir dalyvauja jvairioje edukacineje
veikloje, bet turi ir svarbij stovyklos ritual^ - amatij muziejuje geria
arbata su sausainiais.
,,Daznai pasitaiko, kad vaikai raukosi, tarsi, kaip mes cia zoles
gersime, - sypsosi R. Luotiene. - Veliau patys ateina su puodeliu
pakartoti".

Pirmieji stovyklautojai - muziejininky vaikai

,,Mes buvome vienas pirmujq muziejij Lietuvoje, pradejes vykdyti tokia^ veikla. O viskas prasidejo nuo to, kad muziejininkai neturejo, kur deti savo vaikij per atostogas. Tad ir buvo sumanytos
tokios edukacijos, kad vaikus pamazu butu galima jtraukti j muziejaus veikla^ jleisti | muziejij, taip vyko uzsiemimai. Prasidejo 201
m. buvusiame vandens malune, o pirmoji stovykla - 2013 m. Dabar stovyklos taip pat organizuojamos maluno pasoneje. Tada buvo
jrengta edukacine ekspozicija ir edukacine klase ,,Vasaros artele". Ir
paziurekit,} k^ per sitiek metq tai isvirto", - apie stovyklos pradzia^
pasakojo jos vadove R. Luotiene.
,,Tuomet nieks tokiq dalykij Lietuvoje nedarydavo, reikejo patiems prasytis, klausti. O dabar jau kalbama, kad tai reikalinga, kad
sito reikia. Taigi, viskas nuo 5 vaiku isaugo iki 30. Galeciau pasakyti, kad pradej^ nuo savo vaikij, dabar jau mes visi esam tarsi seneliai, atsakingi uz savo anukus. Kita vertus, ir mes negalime buti
visij galij meistres, todel kvieciames specialistus j stovykla", - sake
R. Luotiene.
Dvi savaites trunkanti dienine stovykla skirta pletoti 8-12 metij
vaik^ laisvalaikio uzimtumo galimybes, sudaryti s^lygas jq kryptingam uzimtumui, turiningai edukacinei veiklai, ugdyti vaiki} bendravimo jgudziams, kurybiskumui, savarankiskumui, asmeninems
ir socialinems kompetencijoms, formuojant vaikij saviraiskos galimvbes gamtines bei kulturines aplinkos darnoje.
Sjmet stovykloje dalyvavo 20 vaikij.

Vaikq atsiliepimai apie tai, kas labiausiai
patiko stovykloje:
Adrija: lobiij ieskojimas.
Audrone: su metalo detektorium ieskoti monety ir daryti arkliukus is kojiniy.
Fausta: kai ejom prie ezero rinkti zoleliy, arbata buvo labai skani. Ir nieko nepazinojau,
o dabarjau beveik visus pazjstu.
Urte: man buvo sunkiausia daryti skudurines
leles, bet ir labiausiai patiko.
Brigita : susiradau daug draugy: Kotrynq,
Faustq ir Urtq.
Kotryna: labiausiai patiko pertraukos, kai
gerdavom arbatq su sausainiais, nes visq kitq
laikq mes tiek daug dirbom.
Daugiau nuotraukq is stovyklos www.svyturiolaikrastis.lt - JAUNIMAS

