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       Автори-укладачі: Н. Р. Тесліна – заступник директора з виховної  

      роботи Мостівського навчально – виховного комплексу 

     «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний      

     навчальний заклад»  

     та В.С.Онищак – пропонують матеріали роботи в межах свого НВК. 

  



Паспорт  

 табору “Сонечко” 

при Мостівському НВК 
 

1. Назва дитячого пришкільного табору:       «Сонечко» 

2. Тип табору:  пришкільний,  з денним перебуванням.  

3. Три загони:   

 - «Голуб’ята” (1-4 кл) 

 - Еколого-натуралістичний загін “Паросток” (5-6 кл) 

  - Спортивний загін  “Шанс” (7-8 кл) 

4. Власник:        комунальна власність Доманівської районної ради. 

5. Поштова адреса, телефон:     Миколаївська область, Доманівський 

район, с.Мостове, Мостівський НВК, тел.9-41-83 

6. П.І.Б. керівника табору – Тесліна  Надія Романівна 

7. Статут табору.   Затверджений  в. о. директора Мостівського НВК  

Піньйонжик  А.О..  

8. Кількість  дітей, охоплених організованим відпочинком – 120 

9. Кількість дітей соціально-незахищених категорій – 38 

10. Собівартість дітодня – 05 грн 90 коп. 

11.  Житлово-комунальні умови для дітей – ігрові кімнати, їдальня, 

спортивний майданчик, санітарно-гігієнічні умови дотримуються, 

водопостачання водопровідне. 

12. Організація харчування – одноразове (сніданок), калорійне, є 

забезпечення вітамінами, овочами, фруктами (банани, апельсини, сік, 

йогурт, твердий сир, ковбаса, м’ясо, риба, свіжа капуста, огірки, помідори, 

молода картопля та ін.) 

13. Медичне обслуговування – медсестра  Візняк  Л. О., медичний  

кабінет забезпечений медпрепаратами першої необхідності. 

14. Здійснення виховної роботи – розроблений план виховної роботи. 

15. Бібліотека Мостівського НВК 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Кадрове забезпечення – вихователі табору: Боярчук О.Г.,         

Пашковська О.В.,  Теслін О.С., Шуляченко С.В.,Коніщева О.В., Юхненко 

Л.А., Шевчик Н.Г., Христенко О.С, Пройденко Н.А., Савченко А.В.,  

Шумекова Н.М., Онищак В.С., Тесляр О.В.,Трофименко О.О., Нікора  

С.В.,Волочнюк І.В. 

17.Територія табору – благоустроєна, є спортивні споруди, інвентар, 

     обладнані місця загальних органів самоврядування. 

18.Табір працював з 08.00 до 12.30години 

19. Діти загону “Паросток” під час дослідницької роботи працювали в 

Мостівському лісництві на науково-дослідних ділянках, відсліджували 

досліди, допомагали в прополці саджанців. 

20. Протягом роботи табору працювали гуртки: “Столярик”, “Народної 

іграшки”, “Літературне краєзнавство”, «Усної народної творчості ». 

21.  За період роботи табору були проведені екскурсії в м. Вознесенськ ( 

басейн),с. Кремінівка Веселинівського району. 

22. Вважаємо роботу табору доброю. Пропонуємо виділення коштів для 

проведення культурно-масових, оздоровчих заходів та покращення 

матеріально-технічної бази пришкільного табору. 

 

 

 

                 Керівник табору :  Тесліна  Н.Р. 

 
  



ВСТУП 

 

Швидко спливає час... І знову весна. Ще один навчальний рік прямує до 

свого логічного завершення. Пройдуть підсумкові та перевірочні роботи, 

навчальні екскурсії і знову в нашій школі, як і в інших школах країни, 1 червня 

гостинно розпочнуть свою роботу пришкільні оздоровчі табори з денним 

перебуванням. 

Для багатьох батьків із різних причин такий спосіб оздоровлення дитини є 

єдино можливим. Далеко не кожна сім'я може відправити свою дитину на море 

або в дитячий санаторій. Навіть путівка в заміський табір вимагає значних 

матеріальних витрат. Оздоровлення ж у пришкільному таборі, особливо 

завдяки підтримці відділу освіти, стає доступним кожній сім'ї. 

Для школи пришкільний табір достатньо наболіле питання. Організація 

його роботи й функціонування протягом майже всього місяця лягає на плечі 

адміністрації школи та вчителів початкової ланки. В учнів старших класів цей 

час співпадає з іспитами та практикою, тому вчителі - предметники працювати 

в табір приходять лише на незначний час. Дуже важко розраховувати на творчу 

енергію та ентузіазм учителя по закінченню навчального року, коли нервова 

система виснажена й потребує відпочинку чи хоча би зміни виду діяльності.  

Як, попри всі «мінуси», зробити час перебування в таборі цікавою, 

корисною та яскравою частиною літніх канікул? Вихід тут один. Не можеш 

змінити обставини - зміни своє ставлення до них, перетвори «мінуси» на 

«плюси»! Замінити рутинну повсякденну роботу творчою, скрізь бачити 

позитив, не зводити оздоровлення учнів тільки до харчування, прогулянок на 

свіжому повітрі, не відкидати жодної цікавої та корисної пропозиції 

стосовно організації табору - ці завдання треба виконати, щоби 14 днів 

табірної зміни не перетворились на змарнований час. 

Перетворюємо «мінуси» на «плюси»! 

Колектив вихователів - це ті ж самі вчителі, які відпрацювали весь 

навчальний рік, а не досвідчені працівники заміських таборів? Зате добре 

знаєш кожного й кому яку справу доцільно довірити! 

Наш табір не на березі річки й не в лісовому гаю, а на шкільному подвір'ї? 

Зате все під рукою, і вихователь добре знає всі небезпечні місця й може 

раціонально використовувати шкільне приміщення та подвір'я. 

 

Вихованці - не нові цікаві обличчя, а ті ж самі «Миколки та Петрики»? 

Зате добре собі уявляєш психологічні особливості кожного й можеш 

попередити можливі конфлікти. А також продуктивно використовувати 

можливості учнів, охоплених позашкільною роботою (музична, спортивна та 

мистецька тощо). 

 

  



 

 

 

І на останок. Учителю впродовж навчального року в погоні за 

успішністю та якістю знань залишається небагато часу на різноманітні 

цікаві виховні заходи, а на розважальні й зовсім часу нема. Коли ж, як не в 

першій місяць літніх канікул надолужити та вдосконалити те, що за браком 

часу залишилось незакінченим! 

Дитина - це перш за все творча особистість, яка потребує постійної 

реалізації своїх задумів і планів. На мою думку, тільки правильно 

спланована, з урахуванням потреб дітей у самореалізації робота  дитячого 

табору може дати можливість цікаво, весело та з користю для здоров'я 

провести час, позбавити вихованців нудьги та відкрити в собі нові таланти. 

 

Наш табір називається «Сонечко» невипадково. У таборі три  загони. 

Кожний загін має девіз, пісню та свою власну речівку. Стіннівка загону 

також не має якогось певного зразка, але завжди пов'язана з вибраною 

назвою.  

Кожний загін розміщується в окремому класному приміщенні, 

переобладнаному під ігрову кімнату. Затишок і комфорт у цих 

приміщеннях - це окрема гордість вихованців, бо створюється 

безпосередньо за їх участю. 

Діти з великим бажанням працюють над іміджем свого загону. Ця 

робота сприяє мобілізації та згуртуванню, усвідомленню, що ви - члени 

однієї команди. 

Із першого дня в таборі розпочинається змагання між загонами. На 

ранковій лінійці оголошується план заходів на день, а на денній - 

підбивається підсумок, нагороджуються переможці конкурсів і змагань та 

оголошуються завдання на наступний день. Бали, набрані за день, 

записуються в екран змагання. Наприкінці зміни вони сумуються та 

визначається загін-переможець.  

Виховна робота у пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко» 

базується на розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективної 

творчої справи й полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої, 

активної справи. Звичайно, що реалізація завдань змісту роботи залежить 

від педагогічного колективу, його виховного потенціалу та майстерності.  

На чолі кожного загону у дитячому таборі стоїть педагог-вихователь, 

який забезпечує виконання дітьми розпорядку дня, організовує їх побут і 

спільно з вожатими готує та проводить оздоровчі та виховні заходи згідно 

з режимом дня та планом виховної роботи табору.  

  



 

 

 

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та 

складається з урахуванням побажань дітей. Із цією метою наприкінці 

навчального року проводиться анкета серед учнів «Що ти очікуєш від 

пришкільного табору? Твої пропозиції». Досвід показав, що  табір діти 

хочуть бачити схожим на заміські табори. Перш за все дітей привертають 

змістовні культурно-масові заходи, яскраві дійства та особиста участь у 

всіх справах. Ураховуючи всі об'єктивні та суб'єктивні можливості, рівень 

розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у 

«Сонечко» має на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямів 

виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, 

екологічного, які тісно взаємопов'язані, доповнюють одне одного. 

Виховна робота у пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко» 

формується в напрямах: спортивно-оздоровча, художньо-естетична, 

краєзнавча та гурткова робота. 

Спортивно-оздоровчий напрям роботи включає в себе різноманітні 

спортивні змагання (веселі старти, козацькі розваги, футбольний турнір, 

турнір із шахів). За проведення цих заходів на належному рівні відповідає 

учитель фізичного виховання. Кожний ранок у таборі починається з ранкової 

гімнастики, яку проводять вожаті на свіжому повітрі в затишних куточках 

шкільного подвір'я. На конкурсній основі визначається кращий варіант 

зарядки і загін-переможець отримує приз. 

Особливою популярністю користується у вихованців художньо-

естетичний напрям роботи, бо саме заходи такої спрямованості сприяють 

розвитку обдарованості, дозволяють учням реалізувати свої творчі 

можливості, спробувати себе в різних ролях, проявити свій творчій 

потенціал.  

Краєзнавчий напрям виховної роботи - це різноманітні екскурсії та 

подорожі стежинами рідного села. Кожного року діти подорожують різними 

маршрутами та відшуковують нові, ще невідомі їм куточки свого села.  

Щоб у дітей не залишалося жодної хвилинки для нудьги, на період 

роботи «Сонечка» у школі розпочинають працювати «літні» гуртки. До 

повноцінної гурткової роботи залучаються вчителі образотворчого 

мистецтва, трудового навчання, інформатики. Протягом дня вихованці 

кожного загону мають можливість відвідати три різні гуртки. Графік роботи 

гуртків складається так, щоб чергувались різні види діяльності (спорт, 

художня праця,театралізація). Кожного дня розклад роботи гуртків 

змінюється. 

  



 

 

 

Згідно з виховним планом роботи табору складається план виховної 

роботи кожного загону, де враховуються загальнотабірні заходи й час, 

необхідний на підготовку до них. Чітка та злагоджена робота адміністрації, 

учителів, працівників шкільної їдальні, технічних працівників дозволить 

зробити незабутнім і корисним відпочинок для 120  учнів, які відпочивають  

у таборі з денним перебуванням  «Сонечко». 

 

 

Наказ № 33 

від 26.05.2015 року по Мостівському НВК 

 

«Про охоплення дітей організованим відпочинком 

в таборі з денним перебуванням «Сонечко»» 

 

На виконання Програми відпочинку та оздоровлення дітей, затвердженої 

рішенням обласної ради на 2009-2015 роки обласного та районного відділу 

освіти, з метою забезпечення належних умов для дозвілля відпочинку і 

оздоровлення дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальнику табору Тесліній Н.Р. 

1.1. Забезпечити належну організацію і проведення літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей в 2015 році. 

1.2. Організувати роботу табору з денним перебуванням «Сонечко» на 

базі школи з 2 червня до 19 червня (14 робочих днів). 

1.3. За встановленим зразком скласти списки учасників літнього табору з 

денним перебуванням «Сонечко» на підставі заяв батьків, затвердити списки 

пільгової категорії дітей в управлінні соціального захисту населення. 

1.4. Забезпечити першочергове охоплення організованим відпочинком 

дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, талановитих, 

обдарованих дітей. 

1.5. Взяти під особливий контроль зайнятість дітей «групи ризику», дітей, 

які виховуються в неблагополучних сім’ях. 

1.6. Активізувати роботу педагогічного колективу з організації 

змістовного дозвілля дітей під час літніх канікул. 

1.7. Спланувати роботу табору до 29.05.2015р. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     

1.8 Під час організації та проведення громадських оплачуваних робіт, 

суспільно-корисної праці старшокласників неухильно дотримуватись 

положень Конвенції міжнародної організації праці №182 «Про заборону та 

негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці.» 

2. Створити на базі школи дитячий табір з денним перебуванням  учнів1 

- 4 класів, 5 - 8 класів. 

3. Призначити обслуговуючий та педагогічний персонал у таборі: 

- вихователі: Боярчук О.Г., Шевчик Н.Г., Трофименко О.О., Вагнер Л.В., 

Шуляченко С.В.,Нікора С.В.,  Христенко О.С., Коніщева О.В., Савченко А.В., 

Шумекова Н.М.,  Пашковська О.В.,Тесляр А.В., Теслін О.С., Волочнюк І.В., 

Юхненко Л.А.  

- медсестра – Візняк Л.О. 

- повар – Мордас О.Л.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

                 В.о.директора НВК: А.О.Піньйонжик 

 

 

Наказ № 34 

від 26.05.2015 року по Мостівському НВК 

 

„Про призначення відповідального 

за організацію харчування дітей в 

таборі з денним перебуванням”. 

 

 

     В зв’язку з охопленням дітей організованим відпочинком дітей в таборі з 

денним перебуванням  «Сонечко» з 27.05.2015 року 

     Н А К А З У Ю: 

1. Призначити відповідальним за організацію харчування дітей в  таборі з 

денним перебуванням «Сонечко» начальника табору Тесліну Н.Р. 

2. Призначити відповідальними: 

- Тесліну Н.Р. – начальника табору з таких питань: 

а) координація роботи медсестри щодо питань харчування; 

б) відпрацювання режиму та графіку чергування учнів; 

в) відпрацювання режиму та графіку чергування медичної сестри в обідній 

залі; 

  



 

 

3. Помазунова Е.А. – комірника школи з таких питань: 

- опрацювати інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого 

харчування; 

- підготовка звіту за використання коштів, які виділяються на безкоштовне 

харчування учнів пільгової категорії; 

- складання двотижневих, щоденних меню, меню розкладків; 

- видача продуктів з урахуванням норм харчування; 

- збереження продуктів харчування. 

4. Візняк Л.О. – медсестру школи з таких питань: 

- додержання учнями правил особистої гігієни та вживання готових страв; 

- контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали та кухні; 

- ведення журналів відповідно до інструкції про харчування; 

- проведення аналізу виконання норм харчування; 

- збереження продуктів та проб обіду. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

           В.о.директора НВК: А.О.Піньйонжик 

 

Наказ №2 

від 27.05.2015 року по Мостівському НВК 

 «Про персональну відповідальність за збереження та здоров’я дітей 

та працівників табору» 

З метою збереження життя  та здоров’я дітей та техпрацівників табору  

Наказую: 

1. Покласти персональну відповідальність за життя та здоров’я дітей на 

вихователів: Боярчук О.Г., Шевчик Н.Г., Трофименко О.О., Вагнер Л.В., 

Шуляченко С.В.,Нікора С.В.,  Христенко О.С., Коніщева О.В., Савченко 

А.В., Шумекова Н.М.,  Пашковська О.В.,Тесляр А.В., Теслін О.С., 

Волочнюк І.В., Юхненко Л.А. 

2. Вихователям під час проведення заходів з дітьми провести бесіди 

агітаційного, профілактичного характеру з питань безпеки 

життєдіяльності, ЦО, згідно рекомендованої тематики  

3. Вихователям та обслуговуючому персоналу вжити всіх заходів для 

забезпечення належних умов безпечного відпочинку дітей та праці 

працівників від можливих впливів шкідливих наслідків природного 

характеру, техногенних аварій, запобігання дорожньо-транспортного 

травматизму, порушення санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил. 

  



 

 

 

 

4. Працівникам табору організувати дієву систему оповіщення та провести 

з дітьми інструктажі з техніки безпеки. 

5. Вихователям постійно проводити бесіди та інструктажі з техніки 

безпеки та попередження травматизму  і нещасних випадків серед дітей. 

6. Працівникам табору постійно дотримуватись правил техніки безпеки. 

Контроль за виконанням даного  наказу залишаю за собою  

             Начальник табору:  Н.Р.Тесліна  
 

  



 

Статут  
табору з денним перебуванням  

«Сонечко» 
 

І. Загальні положення 

 

Табір з денним перебуванням „Сонечко” здійснює свою діяльність відповідно 

до „Примірного положення про оздоровчий табір для дітей та підлітків”, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України       № 227 від 30.06.1993 

року. 

1.  Табір з денним перебуванням створюється для забезпечення розвитку 

фізичних здібностей вихованців, створення необхідних умов для повноцінного 

оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять 

фізичною культурою, набуття навичок здорового способу життя. 

2. Табір з денним перебуванням – сезонний,з одноразовим харчуванням 

(сніданок), розміщений на базі Мостівського НВК. 

3. Табір  з денним перебуванням поділяється на профільні загони. 

 

                                        ІІ. Організація і основи діяльності 

1. Табір з денним перебуванням  планує свою роботу самостійно. Основним 

документом, що регулює виховний процес, є виховний план, що 

затверджується директором школи. 

2. Прийом дітей до  табору з денним перебуванням проводиться на основі заяв 

батьків. 

3. Діяльність табору будується на принципах доступності, гуманізму, демократії, 

незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, 

взаємозв’язку морального, фізичного і трудового виховання, рівності умов для 

кожної дитини, повної реалізації здібностей і всебічному розвитку. 

4. Головним завданням  табору з денним перебуванням є: 

- виховання морального і фізично-здорового покоління; 

- створення умов для оздоровлення дітей; 

- зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури; 

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців; 

- формування здорового способу життя дітей. 

                                     

  



ІІІ. Управління і контроль 

1. Управління табору здійснюється начальником табору, який     

           призначається і звільняється директором НВК ( наказом по НВК). 

 

                                     ІV.  Діяльність табору 

1. Учасниками табору є: 

- вихованці Мостівського НВК; 

- вихователі; 

- обслуговуючий персонал. 

2. Статус учасників оздоровчого процесу, їхні права та обов’язки визначаються 

Законом України „Про освіту” та даним статутом. 

3. Діти мають право: 

- користуватись матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою 

базою табору; 

-  на безпечні нешкідливі умови відпочинку. 

4. Діти зобов’язані: 

- виконувати вимоги Статуту табору, правила внутрішнього розпорядку, 

дотримуватися режиму дня табору; 

- бережливо ставитись до майна табору; 

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд; 

- суворо дотримуватися Законів табору. 

5. Працівники табору мають право: 

- на захист професійної честі і гідності; 

- участь в обговорені та вирішенні питань організації оздоровчого процесу; 

- виявлення творчої ініціативи. 

6. Вихователі табору зобов’язані: 

- виконувати статут  табору з денним перебуванням, правила і режим 

внутрішнього трудового розпорядку, сприяти розвитку здібностей дітей; 

- наставлянням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, 

працелюбства; 

- виховувати повагу до батьків, духовних, історичних цінностей України, до 

державного устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища; 

- захищати вихованців від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, 

запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків та інших шкідливих звичок; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

- виконувати накази і розпорядження начальника табору, органів державного 

управління освітою. 

 

V. Господарське управління 

1. Джерелом фінансування пришкільного табору є: 

- бюджетні кошти; 

- внески батьків; 

- кошти місцевих господарств; 

- спонсорів. 



2. Школа забезпечує табір з денним  перебуванням необхідною 

документацією: 

- інструкції з ТБ, профілактики травматизму і попередження нещасних 

випадків; 

- план виховної роботи;  

- режим роботи табору; 

- графік роботи. 

VІ. Охорона життя і здоров’я дітей. 

1. Всі працівники табору з денним перебуванням в межах покладених на них 

обов’язків несуть  персональну відповідальність за безпеку життя і здоров’я 

дітей. 

2. Працівники табору  з денним перебуванням проходять обов’язковий 

інструктаж з ТБ, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

3. Табір обладнаний вогнезахисними засобами. В таборі повинен бути план 

евакуації дітей на випадок пожежі чи стихійного лиха. 

4. Працівники табору і діти повинні дотримуватись режиму дня, планів 

оздоровчо-виховного процесу, виконувати правила внутрішнього розпорядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інструкція з охорони праці  

під час організації літнього  табору з денним перебуванням 

  

І. Загальні вимоги безпеки 

 1. Керівники табору, вихователі несуть повну відповідальність за 

дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів.  

 2. Працівник, прийнятий на роботу до табору, повинен пройти 

медичний огляд, інструктаж, проінструктувати дітей щодо правил безпеки, 

дотримуватись вимог охорони праці, запобігати небезпеці для дітей і для 

себе.  

 3. Заборонено проводити прогулянки, екскурсії з дітьми поблизу 

будівельних майданчиків, під час грози, дощу, туману і в темну пору доби.  

 4. Вихователі ведуть постійний нагляд за дітьми, не залишаючи їх за 

жодних обставин.  

 

 ІІ. Вимоги безпеки перед початком прогулянки, екскурсії, заходу 

 1. Кількість учнів у групі для одночасної прогулянки має бути не 

більш як 30 осіб.  

 2. Перед початком прогулянки (екскурсії) роблять перекличку і 

відмічають присутніх.  

 3. Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен мати при 

собі дорожну аптечку першої медичної допомоги.  

 4. Діти мають бути одягнені відповідно до погодних умов, не мати 

при собі предметів, які створюють небезпеку для себе та інших.  

 

 ІІІ. Вимоги безпеки під час екскурсій (прогулянок, заходів) 

 1. Якщо для прогулянки використовують громадський транспорт, 

посадку здійснюють групами під керівництвом вихователів (вихователь 

заходить і виходить із транспорту останнім). 

 2. Під час прогулянок заборонено розпалювати багаття, щоб 

уникнути пожежі та опіків учнів.  

 3. Заборонено під час прогулянок пити воду з відкритих водойм, 

ходити босоніж.  

 4. Переходити вулиці, де рухаються автомобілі, слід тільки в 

спеціальних місцях, використовуючи червоні прапорці для переходу групи.  

 

 ІV. Вимоги безпеки після закінчення прогулянки 

 1. Після закінчення прогулянки вихователь  перелічує дітей за 

списком, не залишаючи місця прогулянки, а потім – після повернення до 

табору.  

 2. В аварійних ситуаціях вихователі передусім  виводять дітей у 

безпечне місце, а потерпілим надають першу медичну допомогу. 

  



  
  



 

 

  

Сонечко надворі знову сяє, 

Промені дарує золоті, 

Наче квіти діти підростають 

І летять мов птахи у світи. 

Приспів: 

Не давайте суму жити 

Посміхайтесь повсякчас! 

Наші діти, наші діти 

Будуть жити краще нас! 

 

Посміхнися недругу своєму 

І пробач йому образи всі, 

Буде радість в тебе і у мене 

І добро залишиться в душі. 

                               Приспів. 

 

  



 

 

8.00– 8.30 Дружно в табір ми йдемо. 

 

8.30 – 8.45 Всім загонам - наш привіт! 

На лінійку йти нам слід. 

Час дізнатися дитині, 

Що чекає всіх нас нині. 

 

     8.45 – 9.00 Не лінуйтесь, по порядку 

        Нумо дружно на зарядку! 

 

9.00 – 9.30 Дуже любим малювати, 

Саморобки виготовляти,  

Маємо умілі руки, 

В таборі не маєм скуки. 

 

9.30 – 10.00 Руки в тебе вже чистенькі? 

                          На сніданок йди швиденько! 

  

10.00 – 10.30Любий друже, швидше крок 

Кличе вже тебе гурток. 

 

10.30 – 11.30 Не лови тепер ти гав – 

Час для конкурсів, забав 

Та спортивних змагань. 

 

11.30 – 12.30Кличе всіх цікавий час 

Показати вищий клас – 

Конкурси, змагання, гра, 

Все зустрінь ти на “ура”! 

 

Режим дня 





  



                    

  



                  

                                                         

 

 

 

План 

масових  заходів   
табору з денним 

перебуванням                              
«Сонечко» 

 
 

 

 

 

 

 

 



Дата  Заходи  Відповідальний  
  

Підготовка та організація роботи табору 

 Поділ на загони. 

 Вибір  назви загону,пісні. 

 Щоденно проводити лінійку-збір 

 Виготовити стенд «Сьогодні в таборі» 

 Вибір ради табору-органу самоврядування на 
загальних зборах. 

 Систематично проводити ранкову зарядку. 

 Систематично проводити інструктажі з техніки 
безпеки,завести журнали інструктажів. 

 Оформити куточок з техніки безпеки. 

 Раз на тиждень випускати газету,в якій проводити 
підсумки роботи табору. 

 

02.06. 
День  дитини 

 Відкриття табору «Сонечко». Урочиста лінійка. 

 Ознайомлення дітей  з планом роботи і режимом 
дня на весь період. 

 Інструктаж з ТБ та правил безпечної поведінки. 

 Свято до Міжнародного дня захисту дітей «Нехай 
на всій планеті радіють діти». 

 Спортивно-оздоровчі програми,ігри. 

 
начальник  табору 
начальник  табору 
 
вихователі  
вихователі  
 
вихователі  
 

03.06. 
День зеленої аптеки 

 Бесіда «Мій режим дня» 

 Гра – подорож «Солодке дерево» 

 Екскурсія в природу ,збір лікарських рослин. 

 Похід в БК на свято «Прощання з дитячим 
садочком» 

 
вихователі  
вихователі  
вихователі  
вихователі  

 

04.06. 
День безпеки 

 Вікторина «Подорож у місто небезпек» 

 Конкурс малюнків на асфальті «Здрастуй,любе 
літечко» 

 Робота гуртків. 

 Спортивні ігри. 

 
вихователі  
вихователі  
вихователі  
кер.гуртків 
Шуляченко С.В. 

05.06. 
День пісні 

 Музична вікторина «У світі музики». 

 Розважальна гра «Карооке в таборі». 

 Робота гуртків. 

 Творча програма «Крок до зірок»  
 

 
Вихователі 
Вихователі 
кер.гуртків 
Вихователі 
 



08.06. 
День змагань 

 «Рух  - це життя». Спортивні естафети та ігри. 

 Конкурс «Містер табору». 

 Конкурс  стінгазет «Наш загін-найкращий» 

 Гра «Щасливий випадок» 
 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 

09.06. 
День туриста 

 Одноденний похід у діс. 

 Гра «Острів скарбів» 

 Змагання з туризму(спортивне орієнтування на 
місцевості,розпалювання багаття) 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 

10.06. 
День читача 

 Екскурсія до бібліотеки. 

 Перегляд мультфільмів. 

 Гра «Загадай-відгадай» 

 Конкурс «Стара казка на новий лад» 

 
Вихователі 
Бібліотекар 
Вихователі 
Вихователі 

11.06 
День малої Батьківщини 

 Свято рідного краю. Екскурсія по  селу. 

 Вікторина «Моя країна - Україна» 

 Конкурс малюнків  «Яскраві кольори 
майбутнього». 

 Розважальна програма «День іменинника» 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 
 
Вихователі 
 

12.06. 
День сміху 

 Конкурс між загонами  на найвеселішу сценку. 

 Весела гуморина 

 Вікторина «У світі казок» 

 Підведення підсумків тижня,випуск стінгазети. 
 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 
 

15.06. 
День праці 

 Година праці. Прибирання території навчального 
закладу. 

 «Весела спартакіада»-- спортивні змагання. 

 Заняття у гуртках,клубах за інтересами. 

 
Вихователі 
 
Вихователі 
Вихователі 
 

 

16.06 
День здоров´я 

 Бесіда «Я обираю здоровий  спосіб життя» 

 Конкурс малюнків «Корисні та шкідливі звички» 

 Ігрова програма «Дорожня абетка» 

 Тест «Моє здоров’я» 

 Гра «Кабінет веселої поліклініки» 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 
Медична сестра 
Вихователі 
 



17.06 
День пам´яті 

 Екскурсії до пам’ятних місць села. 

 Виготовлення оберегів для воїнів АТО 

 Конкурс малюнків на асфальті «Хай завжди буде 
сонце» 

 
Вихователі 
Вихователі 
Вихователі 

 

18.06 
День спорту 

 Спортивні змагання  «Веселі старти» 

 Бесіда  «Спорт єднає  всіх» 

 Міні –футбол. 

 
Вихователі 
Шудяченко С.В. 

19.06 
День «Прощання» 

 Свято –прощання «До побачення 
табір».Підведення підсумків  роботи  

 Закриття табору. 
 

Тесліна Н.Р. 
 
Онищак В.С. 

 

  



                                         Загін «Голуб’ята»  

                Список  учнів 
       1 клас –   „Чомусики”

 

 

1.Ахрамович  Марина 

2.Мерзенюк  Артур 
3.Бех  Олександра 
4.Черчукан  Андрій 
5.Луковець  Андрій 
6.Лященко  Дмитро 
7.Хитрич  Віталій 
8.Гладюк  Максим 
9.Будейчук  Ангеліна 
10.Павленко Ірина 
11.Дудар Микита 

   

  



 

 

 

      2 клас –   „Капітошки”   

1. Бушуєв Вадим 

2.Волохович  Софія 

3. Гловатська Анастасія 

4. Соловей  Ярослава 

5.Гресь Олександр 

6. Червінська  Валентина 

7. Кременецька  Элизавета 

8. Чмишук Артур 

9. Флакей  Наталія 

10. Шуляченко  Антоніна 

 11.Шуляченко  Олександра 

12.  Яхимець Андрій 

13. Барабаш Віталій 

14. Бордя  Владислав 

15. Гарбузняк Родіон 

16. Тараненко  Вячеслав  

17. Постоленко Віталій 

18. Носик  Олександра 

19. Затірка  Іван 

20. Омелянчук  Юлія 

21. Печенник  Олександра 

22.Шаповалов  Володимир 

 

3 клас –   „Мрійники”  

Девіз: Мрійники, мрійники 

            Гарячі серця 

            І все, що ми задумали 

            Доводим до кінця. 

Примовка:Раз, два три, четыре 

Три, четыре, раз, два 

             Кто шагает дружно в ряд? 

            Наш мечтательный отряд. 

 Дружные и смелые, 

                                                                             Ловкие, умелые 

                            Будем мы шагать 

  И Отчизну защищать. 

 

 

 



 

 

 

1..Жовнір  Олександра 

2.Гресь Данило 

3.Кікіш Каріна 

4.Луковець Тетяна 

5.Лисенко Сергій 

6. Мельник Артем 

7.Симонова Ольга 

8.Танцюра Максим 

9.Христенко Сергій 

10. Гриневич Артем 

11.Черчукан Сергій 

12.Черчукан Анастасія 

13. Швець Вікторія 

14. Трофименко Владислав 

15.Федишина  Альона 

 

4 клас –   „Фантазери” 
         Девіз: Наш девіз завжди такий: 

                    Фантазуй, твори, умій. 

 Примовка: Раз, два, три, чотири 

                     Три, чотири, раз, два 

                     Не залишимось в стороні 

                     Якщо стільки справ в селі. 
  

1.Бушуєв Владислав 

2.Вдовиченко Максим 

3.Гонтарук Олег 

4.Кузніцова Ольга 

5.Желєзний Артем 

6.Скуратовський Владислав 

7.Швець Артем 

8. Шестова Вікторія 

 9.Флакей Олександр 

10.Носик Тетяна 

11.Дмітрієв Роман 

12.Храпійчук  Артем 

13.Струк  Тетяна    

 

 

 



 

                                    
 
 
                                        

                                      Звіт загону «Голуб’ята»
  

З 02.06 по 19.06.2013 року   в таборі «Сонечко» в загоні «Голуб’ята» 

було 61 учень. Учні були зараховані до табору на основі заяв батьків. 

 Вихованцями загону були розроблені назва загону, його девіз, 

речівка та емблема. Лідером загону було обрано Бушуєва Владислава. 

Загін працював за складеним планом роботи. 

 Життя дітей у таборі проходило цікаво і змістовно. Щоранку о 8.00 

розпочинався робочий день. Загін стройовим кроком з піснею займав 

своє робоче місце на лінійці.  

 Щодня проводились інструктажі по правилах техніки безпеки, 

дорожнього руху, поведінки на воді. Вихованці загону брали активну 

участь у змаганнях, конкурсах. У конкурсі “Караоке” Носик Тетяна 

здобула перемогу, за що була нагороджена грамотою. 

Але найбільше запам’ятався турпохід до Мостівського лісу, де діти  

грали в ігри, пекли картоплю, знайомилися з рослинним світом рідного     

краю. 

Особливо яскраві враження діти отримали під час екскурсії в с. 

Кременівка. Побачені ними звірі ще дуже довго обговорювалися не 

лише в загоні, а  й вдома. 

Серед дітей були кожного дня організовані змагання, рухливі ігри на 

місцевості, перебування на повітрі, проводилися веселі старти, 

спортивні вікторини, шахові і шашкові турніри.  

Кращі виховні заходи: «Міс табору», «Веселі старти», вікторина 

«У світі чарівних казок».  
Відпочинок у таборі був цікавим і захоплюючим і надовго 

запам’ятається дітворі. 

          

 Вихователь загону:       Пашковська О.В.   

  



 

Загін «Паросток» 
             Девіз:  «Все на Землі, все треба берегти: 

І птаха, і звіра, і оту травинку. 

Не чванся тим, що цар природи ти, 

Бо врешті, ти – лише її частинка.» 

 

. Пісня
В Мостовому, де прекрасний парк, 

З екологією  не все гаразд, 

Де хорошу воду в крані ждемо 

Вічність ми, 

Щоб було нам легко в тяжкий час, 

Дуже треба кожному із нас 

Берегти природу повсякчас. 

Приспів: 

Ми бажаєм вам завжди, 

Чистого повітря і води. 

І сонця промені  

Хай завжди ідуть сюди. 

Ми бажаєм щастя вам, 

І воно повинно прийти. 

Тож рук не докладіть 

І природу збережіть. 

 

Форми і методи виховної роботи: 

 

- колективна суспільно-корисна праця; 

- екскурсія; 

- дослідницька робота; 

- спостереження. 

 

  



 

Вихованці загону      

  «Паросток» 
1.Алексанян Юрій 

2.Кречко Антоніна 

3.Струтинська Анна 

4. Червінський Віталій 

5. Мельник Каріна 

6. Константінова Наталя 

7. Гриневич Микола 

8. Кравченко Дар’я 

9.Деревянко Владислав  

10. Флакей Володимир 

11. Грищук Тетяна 

12. Озерова Любов 

13. Петренко Микола 

14..Озеров Микола 

15. Онищак Діана 

16. Тимощук Юлія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Лисенко Артем  

18. Кременецька Анастасія 

19. Бордя Лариса 

20. Арнаут Ольга 

21.Вилкун Валентина 

22. Сімонова Тетяна  

23. Швець Олександр 

24. Возний Владислав 

25. Червінський Олександр 

26. Маймескул Юлія 

27. Лук´яненко  Олександр 

28.Пшеницька Юлія 

29. Храпійчук  Наталія 

30.Устенюк Михайло 

31.Сажин Дмитро 

32.Нікора Ян 

      

  



 

 

Звіт загону «Паросток» 

 Еколого-натуралістичний загін «Паросток» у 

кількості 32 учні з 02.06 по 19.06.2015 року перебували у 

таборі «Сонечко». У загоні створені сприятливі умови для 

формування шанобливого ставлення до природи, сприяння 

всебічного гармонійного розвитку особистості. 

Загін працював за спеціальним планом, який включав 

комплекс заходів, пов’язаних із покращенням стану 

навколишнього середовища, дослідницьку роботу, екскурсії. 

 Під час перебування в таборі життя дітей було 

цікавим і веселим. Для початку вихователі ознайомили їх з 

правилами поведінки в таборі. Згодом розучували девіз та 

речівку загону.  

 У загоні було проведено багато цікавих змагань, 

бесід та конкурсів. Діти із захопленням грали у спортивні 

ігри, демонстрували свою спритність, витривалість, бажання 

бути кращими. Найбільш вдалими для нашого загону були 

похід до річки Чичиклії, гра - подорож «Солодке дерево», збір 

бузини лікарської, гра «Острів скарбів», розважальна гра 

«Караоке в таборі», гра «Кабінет веселої поліклініки». 

Неймовірні емоції діти відчули під час відвідування басейну 

«Водограй»( м. Вознесенськ) . 

 Взагалі, життя у таборі дітям запам’ятається надовго і 

вони неодноразово захочуть бути його активними 

учасниками. 

                              

Вихователь  загону: Пройденко Н.А. 

  



 

Загін «Шанс» 
 

              Девіз: Робити, не лінуватись 

Як слід працювати 

Кашу їсти, не зівати 

На всю котушку відпочивати. 

 

  Паспорт
загону праці і відпочинку «Шанс» 

Кількість дітей – 26 

Вік – 7-8 класи 

Командир загону – Гловатський Максим 

Ланкові – Панченко Наталія, Околович Юлія 

Керівник загону – Волочнюк І.В. 

Старший вихователь – Тесляр А.В. 

Вихователі – Теслін О.С., Нікора С.В., Христенко О.С.,  

Коніщева О.В. 

Списки дітей 
 

1. Околович  Юлія 

2. Онищак Іван 

3. Пшеницький Олександр 

4. Дмітрієв  Віталій 

5. Савченко Марина 

6. Флакей Альона 

7. Деревянко Віталій 

8. Панченко Наталка 

9. Главацький Максим  

10.Гарбузняк  Світлана 

11.Науменко Анатолій 

12.Танцюра  Валерія 

13.Шестов  Артем 

14.Харишина Яна 

 

 

 

15. Пузиревський Дмитро 

16.Чорба Олена  

17.Грибонос Ольга 

18. Нікора Антоніна 

19. Складан Владислав 

20. Фаюк Андрій 

21. Константінова Анна 

22.Кушнір  Артем 

23.Константінов  Василь 

24.Флакей  Євгенія 

25. Бордя  Анастасія 

26. Пащенко Тетяна 

  



 
 

 

  
Звіт загону «Шанс» 

 

Особливо змістовно в цьому літньому сезоні провели свій відпочинок 

старшокласники загону «Шанс». З задоволення приймали старшокласники 

участь в рухливих іграх: «Білети-пасажири», «Третій зайвий», «Вільне місце», 

«Живі шахи».  

Життя у таборі було цікавим і змістовним. Кожен день розпочинався з 

ранкової зарядки, яку неодноразово проводили вихованці загону «Шанс», та 

лінійки, на яку учні виходили, маршируючи з речівкою. Виголошувався девіз 

загону. Після підняття під звуки гімну прапора, всі учні ознайомлювалися з 

планом робочого дня. 

 Кожен член загону був ознайомлений із технікою безпеки. 

 У загоні було проведено багато цікавих змагань, бесід та конкурсів.  Члени 

загону були зацікавлені такими виховними заходами як «Цікава нумізматика 

та боністика», тестування про шкідливий вплив тютюнопаління, конкурс «Міс 

табору - 2015». Була організована поїздка до  басейну «Водограй» м. 

Вознесенська.  

 

Двічі , за період роботи табору, о 8 годині вечора біля НВК чути було 

дзвінкі голоси юнаків та дівчат, які розпочинали свою дискотеку іграми на 

приз, запрошення до танцю, конкурсами. А коли на землю падали сутінки, 

проводилися вогнища дружби, свято печеної картоплі, кола знайомств, 

конкурс «Караоке в таборі»,  розважальна програма «Ромашка». 

Всі вихованці загону «Шанс» намагалися приймати  активну участь у 

загальнотабірних заходах.  

А на закритті табору праці та відпочинку учні отримали  грамоти за свою 

активну участь у житті табору. 

  Відпочинок дітей був активним, цікавим, змістовним. 

  

 

 

Вихователь загону: Волочнюк І.В. 



  



  День дитини 



  

Знайомство 

 з табором, поділ на загони 



  

Свято до Міжнародного дня 

захисту дітей «Нехай на 

всій планеті радіють діти» 



  День зеленої аптеки 
 

Бесіда 

 «Мій режим дня». 

Інструктаж з техніки 

безпеки 



  



  

 

Похід в БК на свято 

«Прощання з дитячим садочком» 



  

День безпеки 
3 Подорож у місто 

«Небезпеки» 



  

Конкурс малюнків на асфальті 
«Здрастуй, любе літечко» 



  

Робота гуртків 



  

День пісні 
4 

Музична вікторина»У світі музики» 

Розважальна гра «Караоке в таборі» 



  



  

5 

День змагань 



  



  

День туриста 
6 

Одноденний похід у ліс 



  

Гра «Острів скарбів» 



  

7 

День читача 
Виставка «Чарівний світ казок» 

Уявна подорож у країну «Бібліотека» 



  

Поїздка у «Водограй» 

( м.Вознесенськ) 



  

8 

День малої 
Батьківщини 

 

Екскурсія по селу 



  



  Поїздка в с. Кременівка 



9 



  

 10 
Акція «Де живемо – там порядок 

наведемо» 

День праці 



  

11 

Бесіда «Я за здоровий 

спосіб життя» +  

Гра «Кабінет веселої 

поліклініки» 



  

 12 

 

 

 

 

 

Екскурсія до пам’ятника 

День пам’яті 



  

Виготовлення оберегів для воїнів 
АТО 



  

 13 

День спорту 



  



  



  

Фестиваль творчого та 

обдарованого дошкільника 



  



Мостівський навчально – виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій відкриття табірної зміни 

 пришкільного літнього оздоровчого табору 

з денним перебуванням «Сонечко» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

с.Мостове, 2015 

 

З досвіду роботи 



Відкриття табірної зміни пришкільного літнього 

оздоровчого табору з денним перебуванням «Сонечко» 

Мета: сприяти всебічному розвитку дитини; виховувати в дітей 

почуття патріотизму, поваги, любові та гордості до рідного краю; 

формувати в учнів потребу у полікультурному спілкуванні на основі 

взаєморозуміння та поваги. Обладнання: ноутбук, фонограми пісень та 

мелодій. Учасники урочистої частини – у вишиванках. 

Звучать позивні 

Учень 1. 

 Який сьогодні тут зібрався цвіт 

 – Тут України гордість і натхнення. 

 Наповнюється сонцем увесь світ 

 – Нам прославлять майбутнє й сьогодення! 

 Учень 2.  

 Україна – це наша держава,  

 Тут все рідне: і пісня, й земля. 

 Між віками несеться хай слава,  

 Гордо лине безсмертне ім’я.  

Пісня «Україно - краю» 

Ведуча 1. 

Шановні вчителі, дорогі діти! Сьогодні у нас  

чудовий день, прекрасне свято – відкриття  

табірної зміни. 

 

Ведуча 2. 

Це літо ми чекали, цю пору, 

Коли зберуть у табір дітвору. 

Здружнієм ми в країні майбуття, 

Щоб сміло й впевнено іти в життя. 

 

Старший вожатий. 

Табір! До проведення урочистої лінійки, присвяченої відкриттю 

табірної  

зміни, рівняйсь! Струнко! 

Всім загонам підготуватись і здати рапорти! 

 

Представники загонів здають рапорти . Представник кожного загону 

називає загін, дає команди. Усі загони здають рапорти. Старший 

вожатий здає рапорт начальнику табору. 

Старший вожатий 

   Начальники таборів! Пришкільні табори «Сонячний промінчик» та  

«Сонечко» на урочисту лінійку, присвячену відкриттю табірної зміни,  

вишикувані.  

   Начальник табору. Урочиста лінійка, присвячена відкриттю 

табірної зміни,  

оголошується відкритою. 



Звучить Державний Гімн України 

Ведуча 1. 

Ми раді всіх у таборі вітати, 

Щастя і радості вам побажати. 

Ведуча 2. 

Слово для привітання надаємо директору школи. 

Виступ директора школи4 

Ведуча 1. 

До слова запрошуємо заступника директора з виховної роботи. 

Заступник директора з виховної роботи. 

     Дорогі друзі! Літо - це чудова пора року. У вас є прекрасна нагода  

відчути і побачити літо, не пропустити зустріч з ним. Допоможуть вам 

у  

цьому – наш табір з денним перебуванням «Сонечко». 

     У вас буде можливість спілкуватись з друзями, ходити в ліс на  

прогулянки і бувати на екскурсіях, грати в м'яча і змагатись з різних 

видів  

спорту. Нехай життя у таборах допоможе вам не тільки відпочити, 

зміцнити  

здоров'я, але й дізнатись багато цікавого, нового про наш край, нашу  

державу.  

     Тож бажаю вам набратись сил, зміцнити здоров'я і гарно відпочити.  

Так сталося, що відкриття табірної зміни у нашій школі майже завжди  

збігається із святом - Міжнародним днем захисту дітей. Цей день 

світова  

спільнота відзначає 1 червня. 

     Отож, вітаю усіх зі святом, зичу вам, любі хлопчики та дівчатка,  

міцного здоров'я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час 

літніх  

канікул. 

   Але не забувайте, що ви - майбутнє нашої держави, яке формується у  

сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть,  

розвивайте свої здібності, щоб стати гідними громадянами України. 

Водночас це свято і дорослих - усіх тих, хто завжди поряд з дітьми, хто  

допомагає їм зростати, навчатися, пізнавати світ. Усміхнені личка, 

палаючі  

захватом очі, довірливі обійми маленьких рук - це те, задля чого ми 

живемо.  

Робити усе можливе, аби життя дітей було щасливим і безхмарним - 

всебічно  

підтримувати обдарованих, заохочувати здібних, розвивати особистість 

- 

святий обов'язок кожного з нас. 

Бажаю вам, дорогі діти, вашим батькам, дідусям та бабусям міцного  

здоров'я, щастя, добра та сімейного затишку. 

Нехай здійсняться всі ваші мрії та задуми! 

Ведуча 2. 



У перший літній день, 1 червня, в Україні, як і всьому світі, відзначали 

добре  

і радісне свято – День захисту дітей. Дитинство – це чудова пора 

сподівань  

на прекрасне життя та здійснення мрій. 

Пісня про дитинство 

Ведуча 1. 

Міжнародний день захисту дітей було проголошено у 1949 році. 

Ведуча 2. 

Захист дітей – необхідна і наполеглива праця. 

Ведуча 1. 

Коли у небі сонечко сміється, 

А в полі, лузі квіти розцвітають, 

Тоді нас всіх із цим прекрасним святом – 

З днем захисту завжди вітають. 

     Ведуча 2. 

Захист дитинства у цілому світі - 

Це місія честі, любові, добра. 

Заради майбутнього треба нам жити 

Прекрасне і вічне нехай не вмира! 

 

 

Ведуча 1. 

Нам зичать щастя, вквітчаної долі 

І неба чистого, і промінців грайливих, 

І снів спокійних, успіхів в навчанні, 

І щирих усмішок, і днів щасливих. 

Ведуча 2. 

Нехай все збудеться і неодмінно, 

Нехай веселка різнобарвна грає. 

Хай дітвора у мирі лиш зростає, 

А Україна наша процвітає! 

Пісня «Рідна земля» 

Ведуча 1. 

Може, завтра, може, нині, 

На догоду дням новим 

Віддамо цей світ дитині – 

Хай володарює ним! 

Ведуча 2. 

Віддамо світанки сині, 

Сто веселок, сто зірниць. 

Віддамо навік дитині – 

Сто найбільших таємниць. 

Ведуча 1. 

Віддамо найбільшу владу 

І зустрінем новий день 

В світі стане більше ладу, 



Більше сміху і пісень. 

Виступ учнів 

 

Учень 3. 

І літній день, прозорий, голубий, 

Для нас наповнить душі білим цвітом, 

Для нас птахи несуть поклін земний, 

Щоб добре ми провели у цих стінах літо. 

Учень 4. 

Як довго ми чекали цю пору, 

І зараз нам не стримать хвилювання. 

Тому, що тут зібрали дітвору, 

Тому, що здійснюються наші всі бажання. 

Учень 5. 

Ми разом всі здружніємо навіки, 

Пліч-о-пліч помандруємо в казках. 

Час сплине швидко і не стане ліку 

Пригод, незвіданих екскурсій по лісах. 

Пісня «Канікули, канікули!» 

Ведуча 2. 

А для того, щоб наше дозвілля було приємним, щоб порядок та 

дисципліна  

були нашими супутниками, всім дітям необхідно дотримуватись 

законів  

табору. 

Ведуча 1. Закон Дисципліни - не спізнюватись ні на який захід, 

ранкову  

зарядку та в їдальню. 

Ведуча 2. Не покидати територію табору без дозволю вихователя. 

Ведуча 1. Закон Толерантності – не заважати роботі іншого загону. 

Ведуча 2. Закон Ввічливості – усі мовчать, коли говорить один. 

Ведуча 1. Закон Поваги – поважай старших, стався до інших так, як 

хочеш,  

щоб ставились до тебе. 

Ведуча 2. Закон Дружби – один за всіх та всі – за одного. 

Пісня про дружбу 

Ведуча 1. 

Вже почалась воно, майбутнє, 

Наш табір й літо почалось. 

Не забувайте незабутнє, 

Щоб воно в пам’яті залишилось. 

Ведуча 2. 

Щоб всі гарно відпочили, 

Щоб дні прийдешні лиш радістю наповнені були. 

Ведуча 1. 

Ну що ж, лінійка урочиста, 

Табірної зміни відкриття, 



За мить скінчиться, та пора барвиста 

Ще принесе нам радість від буття. 

Ведуча 2. 

Багато нового, цікавого надовго 

Залишиться навічно у душі. 

Ведуча 1. 

Радійте всьому, що Господь дає, 

Нехай душа купається в розмаї. 

Народові своєму вірним будь! 

І знай, що іншої Вкраїни в нас немає! 

Пісня «Даруйте всім добро!» 

Начальник табору.  
Урочиста лінійка, присвячена відкриттю табірної зміни,  

оголошується закритою. 

  

Звучить Державний Гімн України 

Подорож у країну дорожніх знаків 

  

Тема: Правила дорожнього руху: вивчай, знай, виконуй! 

Мета: формувати уявлення про пішоходів і їх обов’язки, оглядовість. 

Ознайомити учнів зі знаками "Рух пішоходів заборонено”,перехрестя» 

,з правилами переходу дороги за несприятливих умов. Виховувати 

спостережливість, уважність, дисциплінованість, відповідальність за 

збереження власного життя. 

Обладнання: таблиці "Перехрестя”. Дорога з обмеженою оглядовістю”, 

роздаткові картки "Дорожні знаки”, малюнки "Дорога за 

несприятливих умов”. 

             

  

І. Організаційний момент. 

  

ІІ. Робота над таблицями "Перехрестя” "Рух з обмеженою 

оглядовістю”. 

Інструктаж вчителя. Розгляньте таблиці, знайдіть безпечне місце на 

них. Підійдіть. Прикріпіть силует. 

Практичні дії учнів. 

Підсумок роботи. 

Чи сподобалась вам таблиця? 

Якою стала наша таблиця? 

За яких умов ми успішні? 

Де небезпечні місця на таблиці? 

  

ІІІ. Робота над новим матеріалом. 

Оголошення теми заняття "Правила дорожнього руху: вивчай, знай, 

виконуй!”. 

Знайомство з планом. 

План 



                   

Правила дорожнього руху. 

Німі помічники. 

Несприятливі умови на дорозі. 

Сюрприз. 

Актуалізація опорних знань. 

Які знаєте правила дорожнього руху? 

  

(Відповіді учнів вчитель записує на дошці навколо світлофора). 

Для чого знати ці правила? 

Робота над вивченням дорожніх знаків. 

  

а) Розповідь вчителя. 

  

- Чи знаєте ви, що місто розмовляє з транспортом і пішоходами? Ця 

розмова дуже цікава, адже вона незвичайна. Всі мовчать, але розуміють 

один одного.  

 

 

Розуміють тому, що бачать. І водії транспорту, і пішоходи бачать мову 

вулиці. 

  

Ця мова виражена за допомогою... (знаків). Та ось у місто одного разу 

пробрався злий чаклун. Він забрав знаки, а деякі попереставляв. 

Неймовірна плутанина і страшна небезпека виникла у місті. 

  

б) Інструктаж вчителя. 

Роздивіться знаки і назви до них. 

  

З’єднайте відповідні. 

  

в) Практична робота дітей у парах. 

  

г) Презентація роботи. Перевірка правильності виконання роботи. 

  

ІV. Відпочинок. 

Гра "Автомобілі” 

Висновок: що найважливіше у цій грі? 

  

V. Робота над формуванням правил переходу дороги за несприятливих 

умов. 

Поділ учнів на 4 групи (за кольором карток). 

Колективне визначення несприятливих умов (туман, дощ, снігопад, 

ожеледиця, темрява). 

Інструктаж груп. 

Розгляньте картинку. Складіть, запишіть правила переходу дороги за 

несприятливих умов. 



Чи зрозуміле вам завдання? 

Повторення правил роботи у групі. 

Презентація виконаної роботи групами. 

  

VІ. Сюрприз. Інсценізація пісні "Дорожні знаки”. Розв’язування 

кросворда "Безпека”. 

  

VІІ. 1. Підсумок заняття. 

Закінчіть речення "Я навчився..” (дізнався, запам’ятав, зрозумів, 

повторив; зацікавився). 

Ваше домашнє завдання – розказати молодшим братикам, сестричкам, 

знайомим про вивчене сьогодні на занятті. 
 

 

 

 

  

  



Творчий  конкурс’’Ромашка’’ 
 

  Конкурс не потребуе тривалої   підготовки,  завжди подобаеться дітям. Суть 

його проста. Необхідно зробити з паперу ромашку і на зворотньому боці білих 

пелюсток написати завдання. Завдання повинні повинні бути творчими, цікавими. 

Потім учасники поділяються на групи ( а можна і індивідуально), підходять до 

ромашки, відкривають пелюстки  і виконують  ті завдання, які ім запропоновані. 

Можна також обрати жюрі для оцінки виступів. Ось деякі творчі завдання для 

’’Ромашки’’. Вони розраховані для дітей молодшого шкільного віку. 

 

   1. Пофантазуйте   і  відобразіть: 
 Гарячу праску, будильник, чайник, телефон або  інші предмети, які можна 

побачити у нашій квартирі, а  інші нехай вгадають, що  ви відображали. 

 

   2.Спробуйте відобразити ходу: 
       -людини, яка щойно перемогла. 

       -людини, у якоі тісні черевики. 

       -людини,яка невдало ’’підфутболила’’ цеглину. 

       -людини, хвороі радикулітом. 

       -людини, яка опинилася вночі у лісі. 

 

   3. Покажіть мімікою,ходою, звуками: 
      -стурбованого кота, засмученого пінгвіна, радісного кролика, похмурого орла, 

розгніваного кабана. 

 

   4.Згадайте, як виглядають, і відобразіть архітектурні споруди- 

візитні карти  деяких країн. 

   Єгипетські піраміди, Ейфелева вежа, статуя Свободи, Пізанська 

вежа, 

Великий Китайський  Мур. 

   

5. Пострибайте, але не так, як це робите звичайно, а як: 

      -горобець, кенгуру, заець, жаба, цвіркун. 

         

6.  Уявіть, що ви тварина, яка любить музику, але не може  

розмовляти. 
       Уявили? Тепер пісню  ’’Сонячне коло’’ хором: прогавкайте, пронявкайте, 

промукайте, прокудкудайкайте, прокукурікайте, прокрякрякайте. 

       Якщо вам сподобалося, тепер точнісінько так виконайте іншу пісню 

 

7.   Прочитайте один з віршів  Агнії Барто  
( наприклад ’’Идет бычок, качается’’) не так , як ви звичайно читаете виразно, а 

ніби ви... 

    -виправдовуеться перед товаришами; 

    -розсердилися на бабусю; 

    -вихваляетесь перед друзями 

    - злякалися собаки; 

    -розсердилися на молодшого брата;. 



9.    Виконайте пісню ’’У лісі, лісі темному…’’ так, ніби ви: 

  -африканські аборигени, кавказькі горці, індійці племені апачі, оленяри Чукотки, 

індійські йоги. 

 

10. Танцювальний конкурс. Ви знаете, що під час  танцю часто 

використовують предмети: м’ячі, стрічки ( е навіть ’’Танець з шаблями’’).А ви 

придумайте танець: із шваброю, стільцем, валізою. Чайником. Подушкою. 

 

11.Каченята. Ви всі знаете танок маленьких каченят, у якому рухи нагадують 

каченя, що відкривае клюв, махае крильцями. А ви спробуйте на цю ж мелодію 

придумати танок з рухами інших тварин і виконайте його. 

     У вас може вийти: 

     -танок маленьких  кошенят, 

     -танок маленьких цуценят, 

     -танок маленьких  жеребців, 

     -танок маленьких поросят, 

     -танок маленьких мавпочок. 

А тепер навчіть цьому  танцю всіх ваших друзів. 

 

12. Звуками і рухами відобразіть: 
    -оркестр укр. народних інструментів.. 

     -симфонічний оркестр. 

     -оркестр популярноі музики, 

     -джазовий оркестр, 

     -Військовий духовий оркестр. 

 

13. Згадайте, що робить диригент, коли керуе оркестром, а тепер візьміть 

паличку диригента і уявіть, що ваш уявний  оркестр зараз виконае : 

вальс, військовий марш, симфонію, сучасну  танцювальну мелодію, украінську 

народну пісню. 

 

14. Придумайте історію про: 
    -собаку, яка жила у холодильнику, -ворону, яка любила кататися на велосипеді. 

     -щуку, яка грала на гітарі, 

     -березу, яка хотіла навчатися плавати. 

      -Хруща, який дуже боявся висоти. 

  

15. Придумайте нову (іншу) назву урокам: 
     Математики, співів, украінськоі мови, фізвиховання, праці. 

  

16. І останній. найпростіший конкурс. Перенесіть стілець з одного 

     кінця кімнати в інший, але:  
          -без допомоги рук, 

          -ніби це миска, напрвнена до краів водою, 

          -ніби  ви-Чарлі Чаплін, 

          -ніби ви йдете по замінованому полю. 

          -зовсім не торкаючись долу ногами.  

  



 
Для гри необхідно підготувати: 

— компаси; 

— загадкові листи; 

— «скарб». 

Гра має на меті закріпити початкові знання юних краєзнавців з 

спортивного орієнтування, навчити правильно користуватися 

компасом, ознайомити з поняттям «зворотній азимут». 

Все необхідне до гри заздалегідь готує інструктор загону, йому 

необхідно підготувати спеціальні листи, вирахувати потрібні азимути, 

заховати «скарб», про який теж необхідне подбати. Місцем проведення 

такої гри служить вся територія табору. 

У зручний для загону момент інструктор «під великим секретом» 

збирає всіх дітей і змовницьким голосом зачитує їм перший лист, який 

«щойно надійшов» від загадкового лісового чаклуна.  

Наприклад, такий: 

«Вітаю вас, юні друзі! 

Хочу попередити, що знайти потрібну стежку в гірських лісах, 

якими я володів, не так просто. Тому для першого разу і заховав свій 

таємничий скарб недалеко. Та перед тим, як вказати дорогу до моєї 

таємниці, я хочу випробувати вас, перевірити ваші знання, оскільки 

лиже знання та уміння можуть допомогти вам в далеких 

мандрівках в моїх густих лісах. 

Отже, від входу найбільшого будинку в таборі потрібно пройти 

рівно 50 метрів на схід до розлогого куща ліщини, далі повернути на 

південний захід і, дотримуючись азимуту 210 градусів, пройти ще 

42 метри. У невеликому дуплі старої верби знайдете наступний мій 

лист. 

«Лісовий Володар» 

Дотримуючись напрямків, що вказані в першому листі, група, 

користуючись компасом, знаходить друге послання, далі — третє і т.д. 

Останній лист вказує місце, де знаходиться скарб, укомплектований 

згідно з фінансовими можливостями. 

Для того, щоб гра проходила цікаво, вона повинна бути 

несподіваною для дітей і носити вигляд експромту. Але експромтом 

вона є лише для юних туристів. Настрій, який забезпечить натхнення 

дітей та інструктора, так само як «скарб», готується завчасно протягом 

зміни. 

Якщо настрій дійсно знаходиться на високому рівні, діти після 

знахідки кожного листа, щоб справити хороше враження на Лісового 

Володаря, співають, читають вірші, розповідають казки і т. ін. 

 
 



 

 

 

 

Найпростіше – дати завдання загонам інсценізувати казку 
„Курочка Ряба” та інші як: 

- комедію 
- драму 
- фільм жахів 
- мюзикл 
- балет. 

„Курочка Ряба” 
Російська народна казка 

 Жили собі дід та баба, та була в них курочка ряба. Знесла курочка 
яєчко. 

Дід бив, бив – не розбив, баба била, била – не розбила. Мишка 
бігла, хвостиком зачепила, яєчко покотилося та й  розбилося. 

Дід плаче, баба плаче, а курочка кудкудаче: 
- Не плач, діду, не плач, бабо, знесу вам яйце не просте, а золоте. 

РІПКА 
Російська народна казка 

Посадив дідусь ріпку. Виросла ріпка велика-превелика. 
Став дідусь ріпку із землі тягти. Тягне-потягне - витягти не може.  
Покликав дідусь на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за 

ріпку:  тягнуть-потягнуть - витягти не можуть. 
Покликала бабуся внучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся, 

дідусь за ріпку:  тягнуть-потягнуть - витягти не можуть. 
Покликала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабусю, 

бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-потягнуть — витягти не 
можуть. 

Покликала Жучка кішку. Кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка 
за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-потягнуть — 
витягти не можуть. 

Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за Жучку, Жучка 
за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть-
потягнуть — та й витягли ріпку! 

К. Ушинський 



КОЗЕНЯТА І ВОВК 
Була собі коза, зробила вона в лісі хатину і привела діток. 

Щоденно ходила коза в ліс по траву. Сама піде, а дітям велить 
замкнутися і нікому дверей не відчиняти. Вернеться коза додому, 
постукає ріжками в двері і заспіває: 

Козенята, дітоньки,  
Одімкніть хатиноньку!  
Ваша мати прийшла,  
Молока принесла. 

Козенята почують матір і одмикають їй двері. Вона нагодує їх і 
знову йде пастись. Одного разу підслухав вовк, як коза співала і, коли 
вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим-грубим 
голосом: 

Ви дітоньки, козеняточка,  
Відімкнітеся, відчинітеся!  
Ваша мати прийшла,  
Молока принесла. 

Козенята послухали і кажуть: «Чуємо, чуємо! Не маминим 
голосом співаєш: мати співає тонше, вона не так промовляє»,— і не 
відчинили вовкові дверей. 

Так і пішов вовк ні з чим. Прийшла коза і похвалила діток за те, 
що її слухають: «Розумні ви, дітоньки, що не відчинили вовкові, а то він 
би вас із'їв». 

 
 

  



Вікторина  «Моя Україна» 

1. Які  кольорові річки є в Україні? 

Жовта (басейн Дніпра); 

Червона (басейн Сіверського Дінця); 

Біла (басейн Західного Бугу); 

Чорна (басейни Чорного моря та Дністра); 

Руда (басейн Дніпра). 

  

2. Назви яких річок в Україні  мають назви свійських тварин? 

Жеребець (басейн Сіверського Дінця); 

Бичок (басейни Сіверського Дінця та Дніпра); 

Свиня (басейн Західного Бугу); 

Куриця (басейн Дніпра); 

Бик (басейн Дніпра). 

3. Чим відрізняється «гривна»  від «гривні»? 

Гривна – це жіноча прикраса у вигляді нашийного обруча із дорогоцінного металу 

або знак гідності вождя для чоловіків. 

Гривня – монета із срібла вагою 205 грамів, яка використовувалась у Київській Русі 

з ХІ ст. Нині – назва грошової одиниці в Україні. 

 

4. Який знак сучасної української символіки найдавніший? 

Це тризуб. Він відомий ще з VІ–VІІІ ст. як символ влади вождів. У  Київській Русі 

тризуб став великокнязівським знаком. Вперше його викарбував Князь Святослав 

на своїй печатці. За часів правління Володимира Великого тризуб карбували на 

срібних монетах. 

 

5. Скільки років українському букварю? 

Перший український буквар був виданий у Львові друкарем Іваном Федоровим у 

1574 році. 

6.  Де і хто створив першу у світі демократичну Конституцію? 

Автором першої у світі демократичної Конституції був гетьман України Пилип 

Орлик. Документ був прийнятий у квітні 1710 року та мав назву «Конституція прав 

і свобод Запорозького Війська». 

7. Коли Україна стала незалежною державою? 

24 серпня 1991 року був прийнятий акт проголошення незалежності України. 

8. Як називається регіон, в який входить Черкаська область, Полтавська, 

Кіровоградська, Дніпропетровська та частина Чернігівської, Київської та 

Сумської областей? 

Середнє Подніпров’я. 



 

Рухливі ігри 
«Космічні перегони» 

 
Гравці утворюють команди. Кожній команді потрібен великий м'яч. 

Мета гри — простежити, яка команда перша освоїть космос. Перший 

гравець з кожної команди пробігає через кімнату з м'ячем і котить його 

назад до наступного гравця. Та команда, яка перша перетне кімнату, 

виграє і стає володаркою космосу. 

 

«Одвічний рух» 
 
Усі учасники гри сідають у коло. Один гравець починає показувати 

фізичні рухи (махати рукою, тупотіти ногою тощо). Гравець, що 

праворуч нього, має повторити його рух і додати щось своє. Третій 

повторює рухи обох і додає своє тощо. Той, хто не може згадати хоча б 

одну дію чи робить рух у неправильному порядку, виходить з гри. 

 

«Скакалки» 
 
Ви правильно здогадалися: «скакалки» — це ігри зі скакалкою. Але і 

тут дитяча фантазія видумала стільки несподіваних варіантів, що 

«скакалки» можуть за своєю цікавістю змагатися з будь-якою азартною 

грою. 

Приміром, варіант «Дзеркало». Ведучий стрибає зі скакалкою, 

змінюючи через кожні десять стрибків спосіб стрибання. Інші учасники 

гри повторюють рух із максимальною точністю. Тут велике поле для 

вигадки — стрибки, схрещуючи і розводячи руки, і високо піднімаючи 

коліна, і крутячи скакалку так швидко, щоб вона встигла зробити два 

оберти за один стрибок, тощо. Хто перший помилиться, той і програв. 

 

«Алфавіт» 
 
При кожному стрибку гравець має назвати одну з букв алфавіту (спосіб 

стрибання має бути складним, щоб важко було безпомилково 

стрибнути тридцять три рази, називаючи всі букви алфавіту). Зробивши 

помилку, гравець має відразу назвати рослину на цю букву чи тварину, 

чи місто, про що домовляються перед грою. Якщо це вдалося зробити 

відразу, гравець може починати стрибати спочатку, якщо ні — черга 

наступного гравця. Завдання учасника гри — пройти всі букви 

алфавіту. 

 



«Ми веселії хлоп'ята» 
 
На протилежних сторонах майданчика чи зали відзначаються лініями 

два «будинки», де «мешкають» дві команди. Відстань між ними 15—20 

кроків. 

По черзі гравці проказують хором: «Ми веселії хлоп'ята. Любим бігати 

і грати. Ми веселії хлоп'ята, спробуй нас наздогнати!» У цей час одна 

команда виходить зі свого«будинку» і «хизується» перед 

супротивниками. Останні мають право починати ловити, коли будуть 

вимовлені слова: «Спробуй нас наздогнати!» 

Ті, кого спіймали до лінії «будинку», переходять до команди 

суперників. Після чого «наступає» інша команда. 

Гра триває доти, доки в одній із команд не залишиться жодного гравця. 

 
 

«Поміняйтеся місцями» 
 
Гравці сидять на стільцях у колі. Ведучий пропонує помінятися 

місцями тим, у кого, наприклад, блакитні очі (шнурки на черевиках, 

імена починаються чи закінчуються на букву «А»). Під час 

пересаджувань гравців ведучий має хутенько сісти на звільнене місце. 

Той, хто залишиться без місця, стає ведучим. 

 

«Зміна місць» 
 

Дві команди шикуються в шеренги одне навпроти одного. За командою 

ведучого гравці команд міняються місцями. 

Перемагає та команда, яка первою вишикується в шеренгу. 

Гру можна урізноманітнити, змінюючи початкове положення, стоячи 

спиною одне до одного, сидячи обличчям одне до одного, спиною одне 

до одного, лежачи на животі, лежачи на спині тощо. 
  



С ц е н а р і й 

святкової лінійки закриття табірної зміни 
 
- Дорогі наші маленькі та великі друзі! Шановні гості! Сьогодні у 
нас чудовий день, чудове свято – закриття табірної зміни.  
-Загін  «Паросток»до проведення урочистої лінійки присвяченої 
закриттю табірної зміни літа 2013 року готові? 
Загін: – Готові! 
 Наша візитка:(Назва загону, девіз, кричалка, пісня) 
- Шановні діти, протягом всієї зміни з вами працювали вихователі, 
лікар, фізрук та працівники харчоблоку.  
1 ведучий. Нам сонце промені простягає крилаті, 
                       Як птахи доброзичливих вістей. 
                       Ми раді вас на закритті табірної зміни вітати 
                       Наших дорогих гостей. 
 
 2 ведучий. Навкруг, навкруг, куди не повернись 
                         Нам без начальника табору 
                        Було ніяк не обійтись. 
                        Начальнику табору ... (дякуємо). 
 
1 ведучий. Такі вони хороші, 
                       Що не сказать словами, 
                       Як сонечко у дощик, 
                       Як наші другі мами. 
                       Вихователям ... (дякуємо). 
 
2 ведучий. Ти на лікаря не сердься 
                      Бо у неї  добре серце: 
                      Відчуває біль чужий 
                      Вона так само, як і свій. 
                     Медичній  сестрі ... (дякуємо). 
 
1 ведучий. Хто скрашав дозвілля наше, 
                       Хто зарядкою припаше, 
                       Змагання, ігри, естафети –  
                       Це фізрука нашого приорітети. 
                       Фізруку ... (дякуємо). 
 
 2 ведучий. Хто смачні сніданки і обіди готував, 
                        Хто всіх вчасно годував, 
                        Дбав про всі калорії, 



                        Щоб були ми здоровії. 
                        Поварам ... (дякуємо). 
 
1 ведучий. Хто після нас все прибирає, 
                       І кожного ранку нас ласкаво зустрічає. 
                       Ще й усміхається привітно: 
                        - Не запізнюйтеся, діти! 
                       Техпрацівникам табору ... (дякуємо). 
 
-Ну і на завершення, поклянемося: 

Клятва 
Ми, члени загону «Паросток», клянемося свято поважати традиції 
нашого загону,зразково себе поводити,співати,танцювати, 
грати,все з’їдати,на наступний рік у табір завітати! 
Клянемося! Клянемося! Клянемося! 
 
- Наше свято ми продовжимо на концертному майданчику. 
- Загін шикуйсь! Рівняйсь, струнко! Напра-, наліво з урочистої 
лінійки кроком руш.(співаючи пісню,йдуть на майданчик) 
 
Хлопчики й дівчатка, веселі та завзяті,  
І мріями крилаті,  
Що в таборі були,  
Засмагли, відпочили,  
Набрались вмінь та сили.  
Цікаво тут жили,  
Подяку вам складають  
І ще доповідають,  
Що будуть всі чекати  
Такої ось пори  
І прихідного табору,  
Це — клас для дітвори 

  



 
 

 

с. Мостове 

2015 рік 

Табір «Сонечко» при 

Мостівському НВК 


