
ПРОГРАМА 

відпочинку дітей на базі Воловецької філії ЗОЕНЦ „Арніка” 

12-та  відпочинкова зміна (29.07–11.08.2019) 

 

День 

зміни 

тижня 

Тривалість Зміст роботи Відповідальний 
Місце 

проведення 

29.07 

Понеділок  

 

 

Перша  

половина дня 

День знайомств. 

Заїзд. 

Поселення. 

Вступний інструктаж з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Ознайомлення з програмою відпочинку та 

планом перебування в таборі. 

Вихователі філії «Арніка» Фойє ІІІ поверх. 

Друга 

половина дня 

Спортивні ігри та розваги. 

Ігри на знайомство. 

Розподіл дітей по загонах. 

Організаційні збори загонів.  

Вибір назви і девізу загону.  

Підготовка до урочистого відкриття 

відпочинкової зміни. 

Вихователі філії «Арніка» Фойє ІІІ поверх. 

Кабінети № 2, 3,4. 

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

30.07 

Вівторок  

 

Перша  

половина дня 

День відкриття відпочинкової зміни. 

Випуск стінгазети кожного загону. 

Бесіда до Всесвітнього дня  боротьби з 

торгівлею людьми „Торгівля людьми – 

сучасний прояв рабства”. 

 

Вихователі, психолог філії «Арніка»  

 

 

Кабінети № 2, 3, 4. 

 

 

 



Друга 

половина дня 

Тренінг до Міжнародного дня дружби 

„Справжній друг. Який він?ˮ  

Урочисте відкриття відпочинкової зміни.  

Вечір дозвілля. 

Вихователі, психолог філії «Арніка» Кабінет № 3. 

Фойє ІІІ поверх. 

31.07 

Середа  

 

Перша  

половина дня 

Екскурсія у бункер “Лінії Арпада” (для 30 

учнів ). 

 

 Розважальні ігри та конкурси. 

Вихователі, медпрацівник філії «Арніка» 

 

С. Верхня 

Грабівниця 

Воловецького 

району. 

 

Друга 

половина дня 

 Екскурсія у бункер “Лінії Арпада”(для 30 

учнів ). 

 

Розважальні ігри та конкурси. 

 

Виховна година „ Булінг у дитячому 

середовищі: причини, наслідки та шляхи його 

подолання”. 

Вихователі, медпрацівник філії «Арніка» С. Верхня 

Грабівниця 

Воловецького 

району 

Кабінет № 3. 

 

01.08 

Четвер 

Перша  

половина дня 

Бесіда „ Здоровий спосіб життя. Правила та 

рекомендації ”. 

Вікторина „ Все про здоров’я ”. 

Вихователі філії «Арніка» Фойє ІІІ поверх. 

 

Друга 

половина дня 

Бесіда-інструктаж „Правила безпечної 

поведінки під час спортивних заходів”. 

Спортивне свято „ Веселі старти ”. 

Вечір дозвілля. 

Інструктор з фізичного виховання 

Щербініна Г. М., 

вихователі  філії «Арніка» 

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

02.08 

П’ятниця 

Перша 

половина дня 

Конкурс малюнків на тему: „ Майбутнє 

України очима дітей ”. 

Вихователі філії «Арніка» Кабінети № 2, 3, 4. 

 



Друга 

половина дня 

Турніри із шахів та шашок. 

Інтелектуально-розважальні ігри на 

патріотичну тематику „З  Україною в серці ”. 

Вихователі  філії «Арніка» 

. 

Кабінет №2. 

Фойє ІІІ поверх. 

 

03.08 

Субота 

Упродовж 

дня 

Екскурсія  Міжгірським районом 

(Національний природний парк „Синевир”). 

Вихователь Яремчак М.В., медсестра 

Вайдич І.В. 

Міжгірський район. 

Перша  

половина дня 

Бесіда-інструктаж „Правила безпечної 

поведінки під час пішохідних прогулянок”.  

Пішохідна екскурсія околицями села. 

Вихователі філії «Арніка» Околиці с. Нижні 

Ворота. 

Друга 

половина дня 

Вікторини „ Відкрий для себе неповторний 

світ природи ”. 

Ігри на екологічну тематику „ Юні знавці 

природи ”. 

Вихователі філії «Арніка» Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

Фойє ІІІ поверх. 

04.08 

Неділя 

Упродовж 

дня 

 

Екскурсія  Міжгірським районом 

(Національний природний парк „Синевир”). 

Інструктор з фізичного виховання 

Щербініна Г. М., лікар Дупин І.М. 

 

Міжгірський район  

Перша  

половина дня 

Бесіда-інструктаж „Правила безпечної 

поведінки під час пішохідних прогулянок”.  

Пішохідна екскурсія околицями села. 

Вихователі філії «Арніка» Околиці с. Нижні 

Ворота. 

Друга 

половина дня 

Рухливі ігри на свіжому повітрі. 

Патріотичний молодіжний танцювальний 

флеш-моб „ Ми - молодь України ”. 

Вихователі філії «Арніка» Територія філії. 

 

05.08 

Понеділок  

 

Перша  

половина дня 

Конкурс малюнків на асфальті „Наші мріїˮ 

Ігри та конкурси на свіжому повітрі. 

 

Вихователі філії «Арніка» . 

 

Територія філії. 



Друга 

половина дня 

Спортивні естафети на спритність та 

витривалість. 

Гра-квест „Подорож до країни ввічливості та 

доброти”. 

Вихователі філії «Арніка» 

 

 

Психолог філії «Арніка» 

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

Фойє ІІІ поверх. 

06.08  

Вівторок 

Перша  

половина дня 

Екскурсія на Верецький перевал   (для 30 

учнів ). 

 

Вікторини „У світі казки ”. 

Підготовка в загонах до конкурсу. 

 

Вихователі філії «Арніка» 

 

с. Верб ̓ яж 

Воловецького 

району. 

 

Фойє ІІІ поверх. 

Кабінети № 2, 3, 4. 

 

Друга 

половина дня 

Екскурсія на Верецький перевал   (для 30 

учнів ). 

Змагання між загонами з футболу. 

Конкурс на кращу інсценізацію казки на 

сучасний лад. 

Вихователі філії «Арніка» 

 

с. Верб ̓ яж 

Воловецького 

району. 

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

Фойє ІІІ поверх. 

07.08 

Середа  

Перша  

половина дня 

Розважальні ігри та конкурси. 

 

Виховна бесіда „Ти на канікулах марно часу 

не гай, про правила безпеки пам’ятай”. 

 

Підготовка в загонах до конкурсу. 

 

Вихователі філії «Арніка» 

с. Котельниця 

Воловецького 

району. 

 

Фойє ІІІ поверх. 

Кабінети № 2,3,4. 

Друга 

половина дня 

Конкурс юних талантів „ Крок до зірок ”. 

Вечір дозвілля. 

Вихователі філії «Арніка» Фойє ІІІ поверх. 



08.08  

Четвер 

 

Перша  

половина дня 

Екскурсія до цілющого джерела св. 

Пантелеймона. 

Ігри на свіжому повітрі. 

Турнір з настільного тенісу. 

Вихователі філії «Арніка» с. Котельниця 

Воловецького район 

 

Кабінети № 2 

Друга 

половина дня 

Екскурсія до цілющого джерела св. 

Пантелеймона. 

Змагання між загонами з волейболу. 

Розважальна гра - квест   „ Цікавий світ 

навколо нас ”. 

Вихователі філії «Арніка» с. Котельниця 

Воловецького 

району  

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

Територія філії. 

09.08 

П’ятниця  

 

 

Перша  

половина дня 

День хлопчиків та дівчаток. 

Вікторини на спортивну тематику. 

Розважально-конкурсна програма „ Хлопці чи 

дівчата? ” 

Вихователі філії «Арніка» 

 

Фойє ІІІ поверх. 

 

Друга 

половина дня 

Розважально-конкурсна програма „ Міс та 

містер „ Арніка ”. 

Вечір дозвілля. 

Вихователі філії «Арніка» 

 

Фойє ІІІ поверх. 

 

10.08 

Субота 

 

 

Перша  

половина дня 

День закриття відпочинкової зміни. 

Випуск стінгазети кожного загону „ Наш 

відпочинок ”. 

Підготовка до закриття відпочинкової зміни. 

Вихователі філії «Арніка» Кабінети № 2, 3, 4. 

Друга 

половина дня 

Спортивні ігри та розваги. 

Урочисте закриття відпочинкової зміни. 

Вечір дозвілля. 

Вихователі філії «Арніка» 

 

Стадіон 

Нижньоворітського 

ЗЗСО. 

Фойє ІІІ поверх. 



11.08 

Неділя 

 

Упродовж 

дня 

 

Підведення підсумків роботи в таборі. 

Нагородження кращих дітей відпочинкової 

зміни. 

Вихователі філії «Арніка» 

 

Фойє ІІІ поверх. 

Від’їзд дітей. Територія філії. 

 


