
Перспективний план-сітка 
діяльності літнього оздоровчого табору з денним перебуванням «Дивосвіт»  

при НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» 2018-2019 н.р. 
 

Ср. 29.05  

День знайомств 
 Формування загонів. 
 Виготовлення емблеми, оформлення 
гасла загону. 

 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри. 
 Загальнотабірний квест «Здрастуй, 
літо!». 

 Оформлення колажу «Літо-2019!». 

Чт.  30.05 

День театру 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, 

ігри. 
 Культпохід у драмтеатр. 
Перегляд вистави «Вікентій». 
 Година музики. Підготовка пісень 

до відкриття табірної зміни. 
 Робота в загонах. Розучування 
флеш-мобу. 

Пт.  31.05 

День науковця  
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри. 
 Година музики. 
 Робота в загонах. Підготовка до 

відкриття табірної зміни. 
 Екскурсія у музей «Технології 

минулого» (І, ІІ, ІІІ, ІV загони). 
 Екскурсія у Медову хату. (V, VІ, VІІ 

загони). 
Сб.  1.06 

День спорту та розваг  
 Година музики. Підготовка до відкриття 
табірної зміни. 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри, 
естафети у парку по вул. Потебні. 
 Відвідування обласної бібліотеки для 

дітей(ІV, V загони). 
 Виставка стіннівок «Літо-2019!». 
 Виготовлення лепбуків «Наш загін». 

Пн.  3.06 

День екскурсій та розваг   
 Робота в загонах. Підготовка до 

відкриття табірної зміни. 
 Екскурсія у Медову хату( ІІ, ІІІ, ІV 

загони). 
 Екскурсія у музей «Технології 

минулого» (V, VІ, VІІ загони). 
 Екскурсія у музей військової 

техніки (І загін). 
 Конкурс малюнка на асфальті «Мій 

домашній улюбленець». 

Ср.  5.06 

Свято табору.  
День мистецтва  

 Година музики. 
 Робота в загонах. Підготовка до 
конкурсів «Зірки на сцену!», «День 
індіанця». 

 Перегляд вистави драматичного 
театру «Аладдін» (І – V загони). 

 Відвідування басейну (VІ,VІІ загони). 
 Відкриття табірної зміни. Презентація 

емблем, девізів, пісень загонів. 
 

Чт.  6.06 

День творчості 
 Перегляд вистави «Лисиця, що впала 

з неба». (І – V загони). 
 Екскурсія у Робологікум(ІV, VІІ загони). 
 Майстер-клас у «Дядя Піца» (V, VІ 

загони). 
 Година музики. 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри. 
 Спортивні естафети, змагання. 

 

Пт.  7.06 

День розваг та кіно  
 Культпохід у СОК «Адреналін». 

Перегляд мультфільму «Секрети 
домашніх тварин-2». (І-ІІІ, V, VІ 
загони). 

 Майстер-клас у «Дядя Піца» (ІV, 
VІІ загони). 

 Година психолога.  
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, 

ігри. 

Сб.  8.06 

День лицарства 
 Година музики. 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри. 
 Відвідування Відкритого кубку 
Луцька зі сучасного мечового бою 
«Доблесть віків» (ІV - VІІ загони). 

 Культпохід у драмтеатр. Перегляд 
вистави «Коза-дереза» (І, ІІ, ІІІ 
загони). 

 

Пн.  10.06 

День ерудита 
 Екскурсія у Робологікум(V, VІ загони). 
 Відвідування басейну (VІІ загін). 
 Година спорту. Фізкультурно-оздоровчі 
заняття, ігри. (І – V загони). 
 Година музики. 
 Екскурсія у зоопарк. (І-ІV загони). 
 Міні-футбол. 

 

Вт.  11.06 

День креативу 
 Культпохід у ляльковий театр. 

Перегляд вистави 
«Котигорошко». (І – V загони). 

 Відвідування басейну (VІ,VІІ 
загони). 

 Фізкультурно-оздоровчі заняття, 
ігри. 

 Розваги «День індіанця». 
 Година музики. 

Ср.  12.06 

День краєзнавця  
 Музичне карооке. 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, ігри. 
 Година психолога. 
 Робота в загонах. 
 Екскурсія у Старе місто. 

 Відвідування обласної бібліотеки 
для дітей. 
 Відвідування Волинської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. 

Чт.  13.06 

День профорієнтації 
 Година психолога. 
 Зустріч з представниками поліції. 
 Зустріч з представниками ювенальної 
превенції. 
 Година музики. 
 Робота в загонах. Підготовка до закриття 

табірної зміни. 
 

Пт.  14.06 

День спорту. 
Закриття табірної зміни 

 Олімпійське літо. Змагання, 
естафети. («Спорт для всіх»). 

 Святковий концерт. 
 Фізкультурно-оздоровчі заняття, 

ігри. 
 Година психолога. 

 
 

 

  



 


