Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Вільнянської районної ради
Запорізької області

Пришкільний
табір
з денним перебуванням

“ Патріот “

МЕТА
 створити умови для реалізації
права
кожної
дитини
на
повноцінний відпочинок;
 організувати оздоровлення дітей
в таборі;
 забезпечити
систематичні
заняття дітей фізичною культурою;
 сприяти формуванню навичок
здорового способу життя;
 забезпечити змістовне дозвілля;
 створити умови для розвитку
творчих здібностей дітей;
 формувати
цілеспрямований
інтерес до історії, традицій,
екології рідного краю.

ЗАВДАННЯ:
 організувати
активний
та
безпечний відпочинок дітей;
 зміцнювати здоров’я школярів ;
 забезпечити виконання дітьми
режиму дня, правильне чергування
фізичних, емоційних навантажень
протягом дня і всього періоду;
 надати реальну допомогу кожній
дитині у розвитку позитивних
якостей,
необхідних
для
повноцінного життя ;
 формувати
цілеспрямований
інтерес до історії, традицій, екології
рідного краю, до вивчення довкілля.

Очікувані результати:
 зменшення захворюваності
дітей;
 зниження рівня травматизму;
 підвищення рівня розвитку
комунікаційних
здібностей
учнів,
їхньої
творчої
активності, рівня вихованості
і якості знань;
 розширення
кругозору,
підвищення рівня знань про
історію, традиції рідного
краю.

Обов’язкові передумови роботи
табору:

Ефективне використання
природних ресурсів.

Чітке дотримання у таборі
встановлених санітарно –
гігієнічних норм.

Розвиток соціальної
активності дітей.

Різноманітні виховні
заходи.

Збалансоване
харчування

Належна організація
фізкультурно – оздоровчої
роботи.

Дотримання режиму
дня.

Виховна робота в таборі передбачає:

органічний зв’язок з
національною
історією, культурою,
традиціями рідного
краю

гуманізацію
виховного процесу

реалізацію інтересів,
запитів,
індивідуальних
здібностей учнів

співробітництво з
закладами культури,
дитячими
позашкільними
закладами.

забезпечення елементів
ігрової діяльності;

В.О. Сухомлинський

Фізичний розвиток

Пізнавальний розвиток

Естетичний і творчий
розвиток
.

Екологічний розвиток

Закони табору «Патріот»
Закон Закону правило
неухильного
дотримання всіх
законів, що діють у
таборі.

Закон Ввічливості
та
поваги
у
ставленні
до
дорослих і друзів.

Закон Часу –
не
спізнюватися.

Закон Дружби –
підтримка і
взаємовиручка.
Один за всіх і
всі за одного.

Закон Території –
не виходити за
територію школи
без дозволу
вихователя, не
заважати роботі
іншого загону.

Закон Зелені –
бережно
відноситись до
природи.

Закон Дисципліни – бути
дисциплінованим, дотримуватись правил
техніки безпеки на екскурсіях, правил
дорожнього руху і пожежної безпеки

РЕЖИМ РОБОТИ
пришкільного табору „Патріот” при
Вільнянській загальноосвітній школі
I-III ступенів № 3
Вільнянської районної ради
Запорізької області
8.00-8.10- збір-старт, лінійка (ТСН) (усі загони)
8.10-8.25 – зарядка
8.25-8.30 – хвилинка гігієни
8.30 – 9.00 - Сніданок Програма «Смак» (усі загони)
9.00-10.00 – виховний захід, колективна творча справа (КТС) в загонах
(планування творчих справ, розподіл обов'язків в загонах, підготовка до виховних
заходів)
10.00 – 11.00 – спортивна година
11.00-11.30 - гурткова робота/ЦДЮТ, прогулянки та рухливі ігри на свіжому
повітрі, розважальні ігри, КТС, відвідування комп’ютерного класу.
11.30 – 11.45 – вільний час (настільні ігри, складання пазлів, розфарбовування
сюжетних малюнків, читання художньої літератури, прогулянки та рухливі ігри
на свіжому повітрі)
11.45 – 12.25 – робота в загонах (підведення підсумків, колективні творчі справи,
прогулянки та рухливі ігри на свіжому повітрі)
12.25 – 12.30 – хвилинка гігієни
12.30-13.00 – Обід - Програма «Смак»(усі загони)
13.15 - 13.50 – змістовне дозвілля (відвідування бібліотеки , настільні ігри,
читання дитячих журналів, перегляд мультфільмів (згідно віковим категоріям
учнів загону), інтелектуальні ігри, розгадування кросвордів, відвідування
комп’ютерного класу, випуск «Блискавки» за результатами дня.)
13.50 - 14.00 - підсумкова лінійка
14.00 - повернення додому (усі загони)

ЗВІТ
про роботу табору денного перебування «Патріот»
при
Вільнянській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №3
Вільнянської районної ради
Запорізької області
Табір відпочинку денного перебування «Патріот» при Вільнянській ЗОШ ІІІІ ступенів №3 працював із 30 травня по 16 червня 2016 року. Змістовним
відпочинком були охоплені діти таких пільгових категорій: . Всього в таборі
відпочивало 160 дітей. Керівником табору призначено Скотаренко А.В.
Для роботи в таборі були залучені вчителі початкових класів: Бородаєнко
І.М., Дмитренко І.М., Шепко Н.Ю., Сорокіна І.М., Жифарська А.І., Пітіляко Н.Ю.,
Гиря А.Л., Ройко О.В., Ефа Т.О., Основа О.О. Тихонова Т.О. – педагог –
організатор, медична сестра – Слабких О.О., дієтична сестра - Боришполець
Ю.М., Назарчук І. Ю., Бучинська О. А., Віротченко О. Г., Борсук В. А., Буцька Н.
А., Фьодорова В. В., Баранова І. Ф., Бондар Ю. В., Поліщук С. А., Кіндій Р. А.
Овчар Л.І., Федірко М.В., Колодяжна Н.Я., ЛяпінаЛ.А., Шовкова І. В., Гиря В. В.,
Дмітрієва І. Г., Ефа В. В., Карпова Т.М., Овчар О.О., Янченко В.В. – вчителі,
Билим І.М., Дяченко В.В., Коваленко О.В., Мазурець Н.Г., Некрасова Т.А.,
Кулакова Т.І. - прибиральники службових приміщень.
Загальна мета роботи табору: організувати відпочинок та оздоровлення
дітей в період літніх канікул, спрямувати їх діяльність в загальнопозитивній
якості людини-учня.
Увага щодо контингенту учнів акцентувалася, насамперед, на дітях
сиротах, напівсиротах, з малозабезпечених, багатодітних сімей, на талановитих
дітях.
Головним і найважливішим завданням педагогів було збереження здоров’я
учнів та запобігання ними нещасних випадків при перебуванні не тільки в таборі,
але й домашніх умовах. Повсякденно велися бесіди з учнями на основі перегляду
документальних фільмів про небезпеку кишкових захворювань, поведінку біля
водоймищ, у лісі, при екстримальних погодніх умовах, про правила дорожнього
руху і пожежної безпеки.
Протягом зміни табір «Патріот» працював згідно зі складеним планом, який був
цікаво оформлений і розміщений у вестибюлі закладу. З першого дня діти мали
змогу ознайомитися з тим, які заходи чекають на них протягом трьох тижнів
табірної зміни, режимом дня, законами табору «Патріот».

План роботи пришкільного табору був побудований з врахуванням усіх
психологічних особливостей учнів. Для того, щоб дітям було цікаво відпочивати,
нами було розроблено основні напрямки роботи для виховання у дітей навичок
здорового способу життя та військово - спортивне виховання.

Серед видів і форм діяльності особлива увага була приділена наступним
формам: організаційно - громадській (презентація загонів табору, виконання
доручень, щоденно відбувалися підсумки табірного дня); санітарно-оздоровчій
(виконували санітарно-гігієнічні вимоги, дотримувалися розпорядку дня);
спортивній (зарядка, спортивні змагання); пізнавальній (екскурсії, конкурси,
спостереження за довкіллям); художньо-творчій (концерти, розважальні
програми); трудовій; ігровій.
Усі вихователі вміло організовували роботу 6 табірних загонів: «Зернята» і
«Сонечко», «Євродіти» і «Калина», «Сонце» і «Українці». Загони придумали собі
емблему, девіз, кричалку, обрали загонову пісню. Учні 10 класу працювали
загоновими вожатими, допомагали вихователям в організації дозвілля молодших
вихованців.
Кожен день у таборі розпочинався ранковою зарядкою, яку проводив вихованець 6
загону Чернов Кирило. Зарядка під ритмічну музику з танцювальними рухами
заряджала бадьорістю та енергією на цілий день.

Під час роботи було враховано та задоволенено потреби кожної дитини.
Професіонали – вихователі талановито зацікавлювали та розвивали творчі
здібності учнів, а це головне завдання роботи табору. Завдяки таким вмінням у
таборі «Патріот» були створені відносини взаємоповаги, взаєморозуміння,
взаємодопомоги між дітьми та вихователями.
Під час табірної зміни діти мали змогу випробувати свої сили та спритність у
спортивних змаганнях, естафетах, грі у футбол, піонербол, які майстерно
організовували і проводили Гиря В.В. та Янченко В.В.. Найбільш вдало пройшли
змагання «Веселі старти», спортивно-ігрова естафета, спортивна година, «Весела
спартакіада», «Олімпійці серед нас».

Багато часу в таборі було відведено іграм на свіжому повітрі, походам у
природу. Діти приймали повітряні та сонячні ванни. Улюбленими іграми вихованців
стали: «Довга лоза», «День-ніч», «Третій зайвий», «Яструб та курчата», «Панас»,
«Когутик», «Бій півнів», «Чижик», ігри з м'ячем, метання тарілки та інші рухливі та
малорухливі ігри. Вони сприяли згуртуванню колективу, підіймали настрій. У
вільний час діти дивилися мультфільми, «Єралаш», грали у настільні ігри, читали
книги та дитячі журнали, розгадували ребуси й кросворди, складали пазли,
малювали.

Цікавим для дітей був комп'ютерний гурток, керівник – Бондар Ю.В. Під час
роботи гуртка діти мали змогу дізнатись щось нове для себе про роботу з
комп'ютером. Вихованці табору «Патріот» працювали з розвиваючими програмами,
графічним редактором Paint, дивились пізнавальні мультфільми «Чомучка»,

«Клавіатура комп'ютера», «Миша», «Веселі мотори», «Садівник», «Восьминіжки»,
освоїли для себе клавіатурний тренажер «Веселі пальчики».

Постійно в таборі працювала медична сестра Слабких О.О. Вона не тільки
слідкувала за самопочуттям вихованців, а й провела ряд занять, де навчила дітей
надавати першу допомогу при укусах комах, кліщів, змій, тепловому та сонячному
ударі, навчила обробляти рану та накладати пов'язку.

Щоденна робота табору була побудована на засадах національнопатріотичного виховання школярів. Діти дізнавалися про культурну й духовну
спадщину українського народу - співали українських пісень, розказували вірші,
ділилися звичаями та традиціями окремих родин. На яскравому прикладі з життя
козаків було проведено виховний захід «Національні традиці», майстер – клас
«Виготовлення оберегік», конкурс «Коса – дівоча краса».

Вихованці табору прийняли участь у концерті-виступ до Міжнародного Дня
захисту дітей. Вчителі, в свою чергу, провели лекцію про права дитини в
суспільстві.

В процесі виховання школярів велика увага приділялася товариськості,
дружбі, любові до ближнього, моральним цінностям людини.

Естетичне виховання - відчуття прекрасного. В даному напрямку
проводилися заходи: конкурс дитячого малюнку, «Малюнок на асфальті»,
конкурс на найкращий віночок із польових квітів, ліплення із пластиліну
улюблених казкових персонажів. Діти захоплююче переглянули добірку
мультимедійних фільмів . Улюбленою розвагою вихованців було виконання
пісень за принципом «караоке» і весела дискотека.

Рух - запорука здоров’я. Основне завдання табору - оздоровлення дитини.
Відтак,щоденна зустріч з вихованцями розпочиналася спортивною зарядкою.
Значна увага приділялася рухливим іграм та вправам протягом усього дня.

Впродовж роботи табору проведено ряд спортивних змагань та турнірів. До
вподоби малюкам були «Третій зайвий», «Квач», «Школярі», «Кошеня і мишка»,
«Шишки, жолуді, горіхи» та інші.

Набуті свої вміння, навички і талант вихованці виявиляли у заключній
лінійці. Щиро дякували своїм наставникам за цікаво проведений час.

Протягом зміни діти отримували дворазове гаряче харчування. Щодня у
раціоні були овочеві салати, фрукти, соки.

.

Начальник табору

А.В. Скотаренко

Урочисте відкриття табору
Весело пройшло відкриття табірної зміни. Вихователі табору під
керівництвом Скотаренко Анни Володимирівни підготували для дітей цікаву
програму. Кожен загін представив себе і підготував номери концертної
програми. Діти співали, танцювали, декламували вірші та гуморески. Всі загони
були активними та мали можливість показати свої таланти. Навіть вихованці
першого, наймолодшого загону «Зернятка», сміливо вийшли на сцену і гуртом
заспівали пісеньку. Вихованці третього загону «Євродіти» показали нам цікаві та
повчальні гуморески, яскраво проявивши свою акторську майстерність. Змістова
лінія виховання: ціннісне ставлення до культури та мистецтва. Форма діяльності:
ранок з елементами конкурсно-розважальної програми, театральної вистави.

День зихисту дітей
Свято «Нехай на всій планеті радіють діти» об'єднало вихованців табору.
Справжньою феєрією музики, співу, танцю, веселого настрою, дитячого сміху
стало свято в актовій залі школи. Діти танцювали, брали участь у різноманітних
конкурсах, які для них влаштовували казкові персонажі: Врака-Забіяка, Тік-Так,
Літо та Феї. Традиційно був проведений конкурс малюнків на асфальті, а також у
дітей була можливість розмалювати кольоровими фломастерами казкові будиночки.
Жодна дитина не пішла зі свята без подарунка. Всі отримали позитивний настрій та
заряд енергії на все літо. Змістова лінія виховання: ціннісне ставлення до себе, до
культури та мистецтва. Форма діяльності: свято з елементами гри, конкурснорозважальної програми, театральної вистави.

День безпеки
Цікавим та корисним вийшов у нас День безпеки. Медсестра Слабких Ольга
Олександрівна підготувала для вихованців табору лекцію «Кліщ маленький, а біда
велика». В загонах проводилась гра-вікторина «З безпекою дружити - безпечно
жити», конкурс буклетів та листівок «Я це знаю». Також вихователі загонів
проводили рухливі ігри на свіжому повітрі, не забуваючи нагадати дітям про
безпеку під час відпочинку. День вийшов корисним та цікавим. Змістова лінія
виховання: ціннісне ставлення до себе. Форма діяльності: гра-вікторина, конкурси,
рухливі ігри.

День казки
Надзвичайним виявився День казки, який підготувала для нас начальник табору
Скотаренко Анна Володимирівна. Кожна канда повинна була підготувати та
презентувати свою казку. Глядачів чекав перегляд таких казок: «Ріпка», «Семеро
козенят», «Котигорошко», «Колобок». Вихованці табору показали себе справжніми
професійними акторами. Також дітей чекали цікаві конкурси. Змістова лінія
виховання: ціннісне ставлення до мистецтва та людини. Форма діяльності:
театралізована програма з елементами конкурсної програми, вікторини.

День моди
Модні тенденції супроводжують нас у багатьох аспектах життя. І тому
виховання естетичного смаку та знання моди відіграють важливу роль у нашому
житті.
З відповідною метою і були проведені тематичні конкурси та проведені
покази різноманітних стилів в одязі.

День підсумків
Змістовним але й трошки сумним вийшов День підсумків. Для наших
вихованців прийшов час прощатись з табором «Патріот». Вихованці табору під
керівництвом своїх вихователів та вожатих підготували святковий концерт «Вогник
дружби», який включав в себе виступи вихованців табору, запальні пісні та різні
музичні ігри. Вихователі підготували цікаві ігри та конкурси: «Капелюшок у колі»,
«Поборись за приз», «Смертельний номер», «Смачного», «Танець із кульками».
Переможці отримали призи та невеличкі сюрпризи. Діти обмінялися враженнями від
перебування в таборі, написали свої думки та побажання на листівках та випустили
загонові газети під гаслом «До побачення, табір!». Було приємно читати схвальні
відгуки та слова подяки від вихованців, а головне, діти не хотіли, щоб табірна
зміна закінчувалася. Також в цей день ми визначили найактивніших учасників
табору та нагородили їх солодкими подарунками та грамотами. Вожаті табору
отримали подяки.. Змістова лінія виховання: ціннісне ставлення до себе, до
людей. Форма діяльності: конкурсна програма з елементами театралізації.

