Ryto stovykla mažesniesiems,
popiečio – didesniesiems
Kiekvieną savaitę nauja tema, naujos lėlės,
naujos istorijos ir vis kiti aktoriai, todėl vaikai
gali pasirinkti jiems įdomiausią arba dalyvauti
keliose, o gal net visose pamainose.
Stovyklos metu vaikai draugaus ne tik su teatro
aktoriais, bet žais įvairius žaidimus, kurs
pasakas, užsiims rankdarbiais bei kita aktyvia
veikla su profesionalia pedagoge, vaikiškų
knygelių autore Aurika Navickiene. Stovykla bus
naudinga ir berniukams, ir mergaitėms.

Dvi amžiaus grupės
Grupėse bus po 10-12 vaikų.
Su 5-8 metų vaikais žaisime nuo 10-13 val.
Su 9-12 metų vaikais kursime nuo 14-17 val.

Kainos
Vienos savaitės stovykla vaikui - 79 Eur.
Lankant kelias savaites taikoma 10% nuolaida.
Jei stovyklą lankys keli šeimos nariai – taikoma
20% nuolaida.
Lankant visas 5 savaites – kaina tik 350 Eur.
Į kainą įskaičiuotos stovyklai reikalingos
priemonės.

Kauno valstybinis lėlių
teatras skelbia naujieną!
Vasaros metu rengiamos stovyklos
vaikams su teatro aktoriais bei
pedagoge, žaismingai kuriant
spektaklius, gaminant lėles,
lavinant balsą, judesį ir atmintį,
ugdant drąsą ir skatinant
pasitikėjimą savimi!

`

Stovyklos metu vaikai taps
savo kūrinių režisieriais.
Jie kurs istorijas, gamins lėles ir dekoracijas,
žais

aktorinio

meistriškumo

žaidimus,

repetuos ir pristatys savo kūrybą vieni
kitiems. O gal net atsiskleis dar neatrasti

„Talentas ne
paveldimas, o
išugdomas.“

vaikų talentai!

Atskleisime vaikų gabumus
Teatro aktoriai perteiks savo
patirtį ir žinias:
Kas jiems padeda įveikti scenos
baimę?
Ko reikia, kad lėlė atgytų?
Kam reikalingos repeticijos?
Ką slepia „juodas kabinetas“?
Kuo kvėpuoti, kad kalbant girdėtų
paskutinė eilė?
Kur ieškoti įkvėpimo?
Kaip išmokti daug teksto, nebijoti
improvizuoti, jausti draugą, dirbti
komandoje, užpildyti erdvę, drąsiai
siūlyti idėjas, aiškiai reikšti savo
mintis ir dar daug daug daug visko...

Stovyklos metu plėsime vaikų žodyną,
žadinsime smalsumą, turtinsime vaizduotę,
lavinsime atmintį, vaduosimės iš nepagrįstų
baimių ir ugdysime humoro jausmą. Taip pat
lavinsime vaikų smulkiąją motoriką kerpant,
lankstant, siuvant, klijuojant, piešiant
piešinius bei atliekant įvairius rankdarbius.
Stovyklos metu sukurtus darbelius vaikai
galės pasilikti atminčiai apie smagiai
praleistą laiką vasaros metu.

Pamainos:
Liepos 27 – 31 d.
Rugpjūčio 3 – 7 d.
Rugpjūčio 10 – 14 d.

Daugiau informacijos:
 8 686 35 265 www.kaunoleles.lt 
edukacija@kaunoleles.lt Stovyklautojams
būtina turėti medicininę pažymą (forma 0271/a).

