Vaikų erdvės programa

Partnerių erdvės programa

Tėvai gali palikti savo 3-14 m. vaikus, prieš tai susipažinę su
vaikų erdvės taisyklėmis bei užpildę registracijos formą.

Festivalio partnerių inicijuojamos ir organizuojamos veiklos

Penktadienis (09 06)

Penktadienis (09 06)
Veikla

Laikas

Šeštadienis (09 07)
Veikla

Laikas

Erdvė

Veikla

Laikas

Erdvė

16:00—
19:00

Skautiški žaidimai
Skautiški judrieji ir ramieji žaidimai, mazgų rišimo pamokos

14:00—
16:00

Sveikatos kelias
Procedūrų derinys „Sveikatos kelias“: deguonies terapija, laikysenos matavimas,
balto purvo aplikacija ant plaštakos bei organizmą stiprinančios arbatos

16:00—
19:00

Smaragdo miesto vaikų darželis
Muilo burbulai, papuošalai, draugystės apyrankės, pirštukinės lėlės, origami ir kiti smagūs žaidimai

16:00—
20:00

Socialinė iniciatyva „Kavos galia“
Socialinė iniciatyva – proto negalią turintys asmenys gamins ir vaišins kava! Tai
nėra tik kavos gaminimas, tai – bendrystės GALIA

Kino erdvė

11.00—
12.00

LRT radijo laida vaikams „Domas ir Tomas“
Tiesioginė laida iš diskusijų festivalyje „Būtent!“ įsikūrusios LRT radijo studijos. Vedėjas Tomas
Dirgėla

LRT radijas

16:00—
21:00

Žaiskime Lietuviškai
Varžybos „Pastatyk Gedimino pilies bokštą“

16:00—
21:00

Stotelė šunims
Tai MARS erdvė festivalio lankytojų keturkojams augintiniams – atsikvėpti, pailsėti,
užkąsti, esant saulei pailsėti, esant lietui - pasislėpti

Augintinių erdvė

11.00—
20.30

Atokvėpio erdvė
„Eglės sanatorijos“ erdvė, kurioje skambant ramiai dienos muzikai, galėsite atsipalaiduoti:
sėdmaišiai, pledai, žurnalai ir pokalbiai su kolegomis

Atokvėpio erdvė

O

16:00—
21:00

Edulandas. STEM dirbtuvės
EDULANDAS: robotų konstravimas ir valdymas, dronų pilotavimas, stebuklų atradimas gamtoje

16:00—
21:00

Auto erdvė
„Auto erdvėje“ susipažinsite su naujausiais ir populiariausiais VW modeliais bei
galėsite išbandyti virtualios realybės lenktynių simuliatorius!

Auto erdvė

M

11.00—
21.00

Poilsis ir pramoginiai žurnalai
Poilsis ir pramoginiai žurnalai „Žmonės“

Žmonių pieva

A

16:00—
21:00

Keliaujančios architektūros dirbtuvės
Kūrybinės – architektūrinės dirbtuvės visai šeimai

16:00—
21:00

Poilsis ir pramoginiai žurnalai
Poilsis ir pramoginiai žurnalai „Žmonės“

Žmonių pieva

A

11.00—
21.00

Angelų sodai
Unikalus vaikų su negalia socialinis projektas – „Laimės aitvaras iš Angelų Sodų“. Piešinys - aitvaras
danguje keliamas į 400 metrų aukštį

Prie Kneipo sodo

16:00—
21:00

Stalo žaidimų klubas
Nauji ir klasiniai stalo žaidimai

16.00—
21.00

Angelų sodai
Unikalus vaikų su negalia socialinis projektas – „Laimės aitvaras iš Angelų Sodų“.
Piešinys - aitvaras danguje keliamas į 400 metrų aukštį

Prie Kneipo sodo

11.00—
21.00

Prisijungusi Lietuva
Pasitikrinkite skaitmeninio raštingumo žinias! Erdvėje „Prisijungusi Lietuva“ galėsite daugiau
sužinoti apie elektroninį parašą, saugų elgesį internete ir kitas e. paslaugas

Prisijungusi Lietuva

K

16:00—
21:00

Lauko žaidimai
Mega jenga, petankė ir kiti įvairūs lauko žaidimai

16.00—
21.00

Šalia Kurhauzo

11.00—
21.00

Atsispirk ir pakilk kartu su #EUandME!
Atsispirk ir pakilk kartu su #EUandME! Kilk aukštai ir įsiamžink ant fotobatuto. Sužinok daugiau
apie tai, kas bendro tarp tavęs ir ES!

#EU and ME! erdvė

I

16:00—
21:00

Saugos diržų efektyvumą demonstruojantys ir automobilio apsivertimą
imituojantys įrenginiai
Kviečiame išbandyti ir pajusti saugos diržų svarbą automobiliui verčiantis ir
įsitikinti, kad saugos diržai gali išgelbėti gyvybę

Stalo futbolas
16.00—
21.00

Atsispirk ir pakilk kartu su #EUandME!
Atsispirk ir pakilk kartu su #EUandME! Kilk aukštai ir įsiamžink ant fotobatuto.
Sužinok daugiau apie tai, kas bendro tarp tavęs ir ES!

#EU and ME!

I

11.00—
21.00

Ar žinai, ką būtent tau siūlo Europos Sąjunga?
Sužinok apie ES siūlomas galimybes jaunimui – savanoriauti užsienyje, dalyvauti tarptautiniuose
jaunimo mainuose, įgyvendinti vietos bendruomenei reikšmingus projektus

Ar žinai, ką būtent
tau siūlo ES?

L

16.00—
21.00

Ar žinai, ką būtent tau siūlo Europos Sąjunga?
Sužinok apie ES siūlomas galimybes jaunimui – savanoriauti užsienyje, dalyvauti
tarptautiniuose jaunimo mainuose, įgyvendinti vietos bendruomenei reikšmingus
projektus

Ar žinai, ką būtent
tau siūlo ES?

L

11.00—
21.00

Europos bendradarbiavimo diena
Europos bendradarbiavimo dienai skirta erdvė: daugybė interaktyvių veiklų bei fotografijų
ekspozicija su ES sėkmingais projektais Lietuvos pasienio regionuose

Europos bendradarbiavimo diena

N

16.00—
21.00

Europos bendradarbiavimo diena
Europos bendradarbiavimo dienai skirta erdvė: daugybė interaktyvių veiklų bei
fotografijų ekspozicija su ES sėkmingais projektais Lietuvos pasienio regionuose

Europos bendradarbiavimo diena

N

11.00—
21.00

Stumiame kaimo jaunimą pirmyn!
Erdvė suteikianti lankytojams galimybę išbandyti ir pristatyti mobilaus darbo su jaunimu
(laisvalaikio praleidimo) paslaugas

Stumiame kaimo
jaunimą pirmyn!

F

16.00—
21.00

Stumiame kaimo jaunimą pirmyn!
Erdvė suteikianti lankytojams galimybę išbandyti ir pristatyti mobilaus darbo su
jaunimu (laisvalaikio praleidimo) paslaugas

Stumiame kaimo
jaunimą pirmyn!

F

11.00—
21.00

Stotelė šunims
Tai MARS erdvė festivalio lankytojų keturkojams augintiniams – atsikvėpti, pailsėti, užkąsti, esant
saulei pailsėti, esant lietui - pasislėpti

Augintinių erdvė

16.00—
21.00

Laimingas darbe – misija įmanoma
Dirbti nemėgstamą darbą – tolygu pasmerkti save netapti geriausia savo versija.
Atlik unikalų žaidimą-testą, kuris atskleis į kokį „Sostų karų“ veikėją jūs panašus

Laimingas darbe –
misija įmanoma

J

11.00—
21.00

Laimingas darbe – misija įmanoma
Dirbti nemėgstamą darbą – tolygu pasmerkti save netapti geriausia savo versija. Atlik unikalų
žaidimą-testą, kuris atskleis į kokį „Sostų karų“ veikėją jūs panašus

Laimingas darbe –
misija įmanoma

J

16.00—
21.00

Užauginkime EKO idėją
Kūrybinių dirbtuvių „Užaugink eko idėją“ metu, padedant „Precious plastic“
komandai, galėsite pamatyti plastiko perdirbimo procesą ir iš jo pasigaminti savo
raktų pakabuką

Užauginkime
EKO idėją

E

11.00—
21.00

Užauginkime EKO idėją
Kūrybinių dirbtuvių „Užaugink eko idėją“ metu, padedant „Precious plastic“ komandai, galėsite
pamatyti plastiko perdirbimo procesą ir iš jo pasigaminti savo raktų pakabuką

Užauginkime
EKO idėją

E

16.00—
21.00

Laukinių vakarų cirkas
Interaktyvi istorija Jus nukels į aukso karštinės krečiamą laukinių vakarų miestelį, į
kurį atvyksta cirkas. Tai stalo žaidimo, komandos formavimo ir telefoninių žaidimų
mišinys

Laukinių vakarų cirkas

G

11.00—
21.00

Laukinių vakarų cirkas
Interaktyvi istorija Jus nukels į aukso karštinės krečiamą laukinių vakarų miestelį, į kurį atvyksta
cirkas. Tai stalo žaidimo, komandos formavimo ir telefoninių žaidimų mišinys

Laukinių vakarų cirkas

G

16.00—
21.00

Bendraminčių erdvė
Bendraminčių erdvė - tai jauki erdvė festivalio teritorijoje, kur galėsite megzti
naujas pažintis pagal interesų sritis. Siūlyk savo temą pokalbiui ir užmegzk naujų
pažinčių!

Bendraminčių erdvė

11.00—
21.00

Bendraminčių erdvė
Bendraminčių erdvė - tai jauki erdvė festivalio teritorijoje, kur galėsite megzti naujas pažintis pagal
interesų sritis. Siūlyk savo temą pokalbiui ir užmegzk naujų pažinčių!

Bendraminčių erdvė

16:00—
21:00

Palaikom ryšį!
Kaip sujungiamas šviesolaidis? Kas bus, kai pilna jėga ateis 5G? Kviečiame į „Telia“
ryšių laboratoriją. Čia sužinosite, kaip veikia įvairios ryšių technologijos

Palaikom ryšį!

C

11.00—
21.00

Palaikom ryšį!
Kaip sujungiamas šviesolaidis? Kas bus, kai pilna jėga ateis 5G? Kviečiame į „Telia“ ryšių laboratoriją.
Čia sužinosite, kaip veikia įvairios ryšių technologijos

Palaikom ryšį!

C

11.00—
21.00

Įkvepiantis Birštonas: atrask kurortą per pojūčius
„Čiulba ulba“ kviečia festivalio lankytojus pažinti ir atrasti Birštono kurortą per pojūčius: skonį,
kvapą, garsą, regėjimą lytėjimą

Įkvepiantis Birštonas

B

11.00—
21.00

Keliaujantis bendradarbystės centras „Spiečius“
Aktyvaus verslo erdvėje „Spiečius“ pažinsite Lietuvos verslo galimybes kurtis, plėstis ir eksportuoti
su „Versli Lietuva“, INVEGA, MITA ir LVPA pagalba.

„Spiečius“

D

11.00—
21.00

LTeam erdvė
Erdvė orientuota į 2020 m. Tokijo olimpines žaidynes: pokalbiai su olimpiečiais, jų iššūkiai ir
galimybės laimėti „Tokyo 2020“ marškinėlius

LTeam erdvė

H
M

16:00—
21:00

16:00—
21:00

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Mažųjų žaidynių zona: smagios estafetės, užsiėmimai visai šeimai
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Dreams & Teams zona jaunimui: garbingas žaidimas, sportas ir olimpinės
vertybės, sportas jungia skirtingus žmones**

Šeštadienis (09 07)
Veikla

Laikas

11:00—
12:30

„Telia“ ir „bit&Byte“ E-nindzių akademija
Nesudėtingi programavimo užsiėmimai 7 - 14 m. vaikams.
Tegul vaikai išlaisvina technologinį kūrybiškumą!**

11:00—
21:00

Skautiški žaidimai
Skautiški judrieji ir ramieji žaidimai, mazgų rišimo pamokos

11:00—
21:00

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Mažųjų žaidynių zona: smagios estafetės, užsiėmimai visai šeimai

11:00—
21:00

Keliaujančios architektūros dirbtuvės
Kūrybinės - architektūrinės dirbtuvės visai šeimai

„Eglės sanatorija“
(Algirdo g. 22)

08:00—
10:00

Sveikatos kelias
Procedūrų derinys „Sveikatos kelias“: deguonies terapija, laikysenos matavimas, balto purvo
aplikacija ant plaštakos bei organizmą stiprinančios arbatos

„Eglės sanatorija“
(Algirdo g. 22)

11:00—
21:00

Edulandas. STEM dirbtuvės
EDULANDAS: robotų konstravimas ir valdymas, dronų pilotavimas, stebuklų atradimas gamtoje

11:00—
21:00

Žaiskime Lietuviškai
Varžybos „Pastatyk Gedimino pilies bokštą“

11:00—
21:00

Stalo žaidimų klubas
Nauji ir klasiniai stalo žaidimai

16:00—
21:00

Įkvepiantis Birštonas: atrask kurortą per pojūčius
„Čiulba ulba“ kviečia festivalio lankytojus pažinti ir atrasti Birštono kurortą per
pojūčius: skonį, kvapą, garsą, regėjimą lytėjimą

Įkvepiantis Birštonas

B

11:00—
21:00

Lauko žaidimai
Mega jenga, petankė ir kiti įvairūs lauko žaidimai

16:00—
21:00

LTeam erdvė

H

11:00—
21:00

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
Dreams & Teams zona jaunimui: garbingas žaidimas, sportas ir olimpinės vertybės,
sportas jungia skirtingus žmones*

LTeam erdvė
Erdvė orientuota į 2020 m. Tokijo olimpines žaidynes: pokalbiai su olimpiečiais, jų
iššūkiai ir galimybės laimėti „Tokyo 2020“ marškinėlius

16:00—
21:00

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Moksliniai fizikos, chemijos, biologijos ir kitų sričių eksperimentai gyvai

Vaikų erdvėje

11:00—
21:00

Stalo futbolas

16:00—
21:00

„Spiečius“

D

11.00—
21.00

Auto erdvė
„Auto erdvėje“ susipažinsite su naujausiais ir populiariausiais VW modeliais bei galėsite išbandyti
virtualios realybės lenktynių simuliatorius!

Auto erdvė

12:00—
14:30

Smaragdo miesto vaikų darželis
Muilo burbulai, papuošalai, draugystės apyrankės, pirštukinės lėlės,
origami ir kiti smagūs žaidimai.

Keliaujantis bendradarbystės centras „Spiečius“
Aktyvaus verslo erdvėje „Spiečius“ pažinsite Lietuvos verslo galimybes kurtis,
plėstis ir eksportuoti su „Versli Lietuva“, INVEGA, MITA ir LVPA pagalba.

16:30—
20:30

Atokvėpio erdvė

O

12.00—
16.00

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Moksliniai fizikos, chemijos, biologijos ir kitų sričių eksperimentai gyvai

Vaikų erdvėje

14:00—
18:00

„Telia“ ir „bit&Byte“ E-nindzių akademija
Nesudėtingi programavimo užsiėmimai 7 - 14 m. vaikams. Tegul vaikai išlaisvina
technologinį kūrybiškumą! **

Atokvėpio erdvė
„Eglės sanatorijos“ erdvė, kurioje skambant ramiai dienos muzikai, galėsite
atsipalaiduoti: sėdmaišiai, pledai, žurnalai ir pokalbiai su kolegomis

17:00—
18:00

LRT radijas

12.00—
16.00

Nešiok(is) solidarumą kasdien
Šilkografijos dirbtuvės. Kviesime lankytojus pasigaminti marškinėlius ar daugkartinio naudojimo
maišelį

Ar žinai, ką būtent
tau siūlo ES?

14:00—
18:00

BURBULŲ DĖDĖS burbuliatorius ir kitos veiklos
Burbulų dėdė. Didelių burbulų pūtimas, sniego ir ledų gamyba, pelenų gyvatės,
balionų raketos, dramblių dantų pasta ir kitos smagios atrakcijos.

LRT radijo laida „60 minučių“
Tiesioginė laida iš diskusijų festivalyje „Būtent!“ įsikūrusios LRT radijo studijos.
Vedėjai Edvardas Kubilius ir Rūta Kupetytė

12.10—
13.00

LRT radijo laida „Pakartot“
Tiesioginė laida iš diskusijų festivalyje „Būtent!“ įsikūrusios LRT radijo studijos. Vedėjas Domantas
Razauskas

LRT radijas

15:00—
16:30

„Telia“ ir „bit&Byte” E-nindzių akademija
Nesudėtingi programavimo užsiėmimai 7 - 14 m. vaikams.
Tegul vaikai išlaisvina technologinį kūrybiškumą!**

13.00—
14.00

LRT radijo laida „Lietuvos diena“
Tiesioginė laida iš diskusijų festivalyje „Būtent!“ įsikūrusios LRT radijo studijos. Vedėjai Edvardas
Kubilius ir Rūta Kupetytė

LRT radijas

* Dalyvavimas su tėvų pasirašytu leidimu
** Reikalinga išankstinė registracija info punkte

VISA PROGRAMA
TAVO TELEFONE

L

