


Канікули - довгождане свято! 
Так хочеться забути про шкільні 

проблеми і разом з друзями 
поринути у веселощі та розваги! 



Пришкільний табір відпочинку 

“ЛЬОНОК” при Наталівській ЗОШ  

І-ІІ ступенів 



Основні завдання: 

 ·           формувати в дітей поняття здоров’я в 
широкому розумінні; сприяти виробленню і 
закріпленню навичок здорового способу життя; 

 ·           презентувати позитивні зразки здорового 
способу життя з метою подальшого перенесення їх 
дитиною у власне життя, життя родини, однолітків; 

 ·           забезпечити дітям у рамках тематичної зміни 
«Здорово живеш!» умови та можливості для 
позитивної самореалізації, корисного дозвілля, яке 
сприяло б дбайливому ставленню, примноженню та 
збереженню власного здоров'я; 

 ·           удосконалювати наявні та створювати нові 
методики, технології, форми роботи з дітьми, 
спрямовані на продуктивну мотивацію їх на здоровий 
спосіб життя. 

 



Мета табору  

“Здоровим жити здорово”: 

   використати відпочинок дітей в 

оздоровчому таборі для їх комплексного 

оздоровлення через використання 

традиційних та інноваційних форм 

табірної роботи, формувати позитивну 

мотивацію на здоровий спосіб життя, 

розуміння його переваг. 

  



Літечко-літо, ти до нас прийшло. 

Літечко-літо тепло принесло. 

Літечко-літо - канікул пора. 

Літечко-літо, радіє дітвора! 



Табір “Льонок” розкриває обійми 

для відпочинку  дітей 



Всі шикуймось по порядку 

Й дружно робимо зарядку! 

 



Всі за стіл! Дізнатись час! 

На сніданок що  у нас! 

 



 

Здоровим жити – здорово! 
Казка “Теремок” (за здоровий спосіб життя) 

 



Загін І “Сонечко” 

Девіз :” Солнце, воздух и вода -  

наши лучшие друзья” 



 



Загін ІІ “Вітамінки” 
Девіз: “Бережи своє здоров’я, як не будеш 

берегти, захворієш швидко ти!” 



 



 

Фізкультура, спорт, туризм 

 



 



Міжнародний день захисту дітей 

 



 



День гарного настрою 

 



 



День гігієни 

 



День профілактики негативних 

явищ 

 



День екологічного здоров’я 



День здорового харчування 



День здорового гумору 

 



Скарби безлюдного острова 

 



День медицини 

 





У таборі нашім , 

Цікаво завжди  

Малюєм, танцюєм, 

Співаєм пісні. 

І ми заспіваєм, 

Як птах навесні. 

Тут весело всім: 

Тобі і мені. 

Пуцик Лілія 

 
 

Дуже весело усім 

В цьому диво-місці. 

Тут співаємо пісні, 

Знаєм нові вісті. 

Тут піратами були, 

Відкривали острови, 

Пізнавали, доглядали, 

І на сонці засмагали, 

Бо не знали ми морок, 

В нашім таборі «Льонок». 

Співпраця Валінкевич Є.П. 

і Пуцик Лілі  





 
 


