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План роботи пришкільного табору «Сонечко» 

Комунального закладу  

«Полтавська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області» 

 

 

Полтава, 2018  

 



 

План виховної роботи пришкільного табору "Сонечко" 

Комунального закладу "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№8 імені Панаса Мирного  

Полтавської міської ради Полтавської області" 

на 29.05.2018 - 15.06.2018 року 

 

Дата,  

тема дня 

Час  

проведення 

заходу 

Захід виховної, пізнавальної, оздоровчої, 

організаційної спрямованості 

Місце 

проведення 

ПІП 

відповідального 

Примітка 

29.05.2018  

День 

знайомств 

8.00-8.30 

 

Прийом дітей у табір, розміщення по кімнатах 

 

Кімнати табору 

 

Козіна І.О. 

 

 

9.30-9.45 

 

Бесіда-інструктаж про режим табору, правила 

поведінки, дотримання санітарно-гігієнічних 

норм 

Фойє  на 1 

поверсі 

 

Вихователі,  

Лікар  школи 

 

10.30-11.00 

 

Урочиста концертна програма  

"Літня пора - щаслива дітвора" 

 

Актовий зал 

 

Вихователі 

 

 

11.00-12.30 Комунікативні ігри на знайомство Шкільне 

подвір'я  

Вихователі 

 

 

16.00-16.30 Заняття з англійської мови "Знайомство" 

 

Ігрова кімната Учитель 

англійської мови 

Таран А.І. 

 

30.05.2018 

День рідного 

міста 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил безпеки  під час 

перебування на сонці та перегрівання, правил 

дорожнього руху під час пересування містом 

Фойє  на 1 

поверсі 

 

Вихователі,  

Лікар школи 

 

 

10.00-12.30 Експедиція "Стежками рідного міста. Історія 

та природа" Відвідування пам'яток Полтави 

 

Центр міста Вихователі  

16.00-16.30 Екскурсія до шкільного музею Шкільний музей Директор 

шкільного музею 

Торяник Н.К. 

 



31.05.2018 

День 

фантазера 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, дотримання 

санітарно-гігієнічних норм 

Фойє  на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-11.00 Участь у квесті "Подорож до країни 

Залипляндії" 

ПМБК Вихователі  

16.00-16.30 Конкурс малюнків на асфальті "Уяви собі..." Шкільне 

подвір'я  

Вихователі  

01.06.2018 

День дитини 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, участі у міському 

святі 

Фойє  на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

11.00-12.00 Участь у міській розважальній програмі  

до Міжнародного дня захисту дітей 

ПМБК Вихователі  

16.00-16.30 Гра-експрес "Права і обов'язки дитини" Шкільне 

подвір'я  

Вихователі  

04.06.2018 

День казки 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, перебування на 

сонці 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

11.00-12.00 Квест " З друзями за казковими скарбами" Музей 

Короленка 

Працівники 

музею, 

вихователі 

 

16.00-16.30 Музична вікторина "Улюблені казки та  

мультфільми" 

Ігрова кімната  Вихователі  

05.06.2018 

Олімпійський 

день 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил поведінки під час 

спортивних змагань та ігор, дотримання 

здорового способу життя, здорового 

харчування 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-12.00 Спортивні естафети "Хто найспритніший?" 

 

Зелений гай Вихователі  

12.00-12.45 Гра - змагання у боулінг"Хто влучить?" Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі, 

працівники  

РЦ "Турбіна" 

 

16.00-16.30 Конкурс малюнків "Улюблений вид спорту" 

Презентація "Відомі спортсмени України" 

Ігрова кімната  

Актова зала 

Вихователі  



06.06.2018 

День патріота 

9.30-9.40 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, під час 

перебування на сонці 

 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-11.00 Майстер-клас «Лялька-мотанка»  Обласна дитяча 

бібліотека ім. 

Панаса Мирного 

Працівники 

бібліотеки 

 

07.06.2018 

День 

мандрівника 

11.00-12.00 Екскурсія  "У зоряні далі" Музей 

космонавтики 

Вихователі, 

працівники 

музею 

 

16.00-16.30 Практичне заняття з туризму "З друзями у 

похід. Правила користування картою, 

компасом, орієнтування на місцевості" 

 

Шкільне 

подвір'я  

Учитель географії 

Пархоменко Л.В. 

 

08.06.2018 

День природи 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, контакту з 

отруйними рослинами та грибами 

 

Фойє  на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-11.00 Екологічний проект "Люби природу навколо 

себе" 

ПОЕНЦ Працівники 

центру, 

вихователі 

 

16.00-16.30 Похід екологічною стежкою  Зелений Гай Учитель біології 

Наконечна О.Б. 

 

 

11.06.2018 

День дружби і 

ввічливості 

9.30-9.40 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, під час 

перебування на сонці 

 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-11.00 Заняття з кольоротерапії Обласна дитяча 

бібліотека ім. 

Панаса Мирного 

Працівники 

бібліотеки 

 

16.00-16.30 

 

Акція "Чарівні долоньки". Виготовлення 

плакату "Долоньки єднання"   

Фойє на 1 

поверсі 

Вихователі  



12.06.2018 

День 

професій 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, пожежної 

безпеки та дії під час пожежі 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.00-11.00 Екскурсія до пожежної частини 

 

 Вихователі  

16.00-16.30 Ярмарка творчих проектів "Професії моїх 

батьків. Моя майбутня професія" 

Ігрова кімната  Вихователі  

13.06.2018 

День 

мистецтва 

9.30-9.40 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

10.45-11.30 Екскурсія "За лаштунками театру" Ляльковий театр Вихователі, 

працівники 

лялькового 

театру 

 

16.00-16.30 Дискотека та караоке-батл "Улюблені 

мелодії" 

Фойє на 1 

поверсі 

Вихователі  

14.05.2018 

День води 

8.45-9.00 Бесіда-інструктаж з правил дорожнього руху 

під час пересування містом, правил безпеки 

на воді 

Фойє на 1 

поверсі 

 

Вихователі  

9.00-12.00 Заняття з плавання"Маленьким кораблям 

велике плавання" 

Гімназія №31 Вихователі, 

учителі 

фізкультури 

 

16.00-16.30 Конкурс малюнків "Маленька крапля врятує 

світ" 

Ігрова кімната Вихователі  

15.06.2018 

День талантів 

9.30-9.45 Бесіда-інструктаж з техніки безпеки на літніх 

канікулах  

Фойє на 1 

поверсі 

Вихователі  

10.00-11.00 Скарбничка відгуків та побажань "Залишаю 

вам на згадку"  

Ігрова кімната Вихователі  

11.30-12.30 Святковий концерт "Зорепад" Актовий зал Вихователі  

 

Начальник  табору     Козіна І.О. 

 



 

 

 

 

 

 


