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    Сонце в долоні, 

      Сонце в душі, 

      В країні Сонячній 

      Ми - молодці. 



1.Прилетіло літо, як на крилах, 
Принесло нам літо дні щасливі. 

Літо кучеряве, лагідне, як мама. 
Ось воно яке – літо золоте. 

 
Приспів: 

Я з тобою, літо, пожартую, 
Я з тобою, літо, потанцюю. 

Я з тобою, літо, поспіваю. 
Я тебе ще з осені чекаю. 

 
 

2.Розсипає літо срібні роси, 
Заплітає літо квіти в коси. 

Пахощі суниці, грози і зірниці. 
Ось воно яке – літо золоте. 

Приспів: 
 
  



ДЕВІЗ 
“Веселка кольорами грає, 

Веселка всіх перемагає” 

Вихователь Анталовці О.Ю. 



ДЕВІЗ 

“Україна рідний дім, 

Дітям затишно усім!” 

Вихователь Петруляк Н.М. 



ДЕВІЗ 

“Хай небо ніколи не 

хмариться, 

Хай люди завжди 

посміхаються” 

Вихователь Негря Т.І. 



ДЕВІЗ 

“Невгамовний 

наш загін, 

Дитину кожну 

любить він” 

Вихователь Місяйло Л.Ю. 



Мета роботи табору: 

  
-створення педагогічно-виховного середовища, що 

сприяє зміцненню здоров’я дітей як життєво 

важливої цінності;  

-спонукання до здорового способу життя та 

розвиток творчого потенціалу дитини 

 

 



Завдання:  

-залучення дітей до активної участі в заходах;  

-організація режиму дня відповідно до вікових 

особливостей та сприяти зміцненню здоров’я;  

-розкриття творчих і комунікативних здібностей 

учнів;  

-розвиток навичок роботи у групі та у колективі. 
 

 



Закони табірного життя  

 

- Частіше посміхатися один – одному.  

- Не дражнитися, не хникати.  

- Не ображати інших.  

- Не ображатися без причини.  

- Не забирати чужого, але й не все своє віддавати.  

- Не бути ябідою.  

- Ніколи не бути замазурою – таких не люблять. 

 

 



РЕЖИМ РОБОТИ ТАБОРУ 

8:30 – 8:45 – Прийом дітей  Сурма кличе всіх: «Пора!»З добрим ранком, дітвора!» 

8:45 – 9:00 – Ранкова зарядка Всі шикуймось у рядок, Дружно зробимо зарядку 

9:00 – 9:15 – Організаційна лінійка На лінійку біжи швидко,До сніданку вже близько   

9:15 – 9:30 – Гігієнічна перерва Перед тим, як сісти їсти,Перевір, чи руки чисті? 

9:30 – 10:00 – Сніданок Всі за стіл! Дізнатись час,На сніданок, що у нас? 

10:00 – 12:00 – Походи,екскурсії, ігри, конкурси, змагання, суспільно-корисні справи 

Всі загони позбирались,Щось цікавого дізнались 

12:00 – 12:15 – Гігієнічна перерва Ти за милом відправляйся,І водичкою вмивайся. 

12:15 – 13:15 – Обід  На обід йдемо ми дружно,І ніхто вже не шумить. 

13:15 – 14:30 – Виховні заходи за планом роботи загонів, спортивна година Не сумує в нас 

ніхто,Тут і танці, і кіно. 

14:30 – Відхід додому Знову сурма кличе нас, Бо додому уже час 



Спасибі скажем поварам,  

за те, що смачно готують нам! 



Зустріч з працівниками державної служби зайнятості  
Ужгородського району 



Конкурс зачісок 



День face-art 



 





Екскурсії у природу 



 







 



Розваги 



 






