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Функції змістовного дозвілля в пришкільному  

таборі 
 

Комунікативна – формування інтелектуальної, психологічної і соціальної 

здатності до налагодження контактів з іншими людьми і освоєння 

способів практичної реалізації цієї здатності, виховання культури 

спілкування. 

 

Креативна –актуалізація потреб щодо творчого самовизначення та 

самовираження; розвиток пошуково – творчих здібностей та вмінь; 

набуття навичок практичного застосування отриманих знань. 

 

Когнітивна – стимулювання активного набуття знань самостійним 

шляхом. 

 

Рекреаційна – забезпечення фізичної розрядки, зняття інтелектуальної 

втоми і нервового напруження. 

 

Духовна – сприяння духовному розвитку. 

 

Соціальна – залучення до активної соціально спрямованої, корисної 

діяльності; набуття соціального досвіду. 

 

Розважальна – збагачення позитивними емоціями. 

Це наш табір – «Бригантина» ! 

Нас чекає світла днина. 

Ми веселі, працьовиті, 

Україною зігріті. 
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ЗЕЛЕНИЙ –ПРИРОДОЛЮБИ –формування екологічної культури, 

бережного ставлення до природи. 

 

ЖОВТИЙ – УМІЛЬЦІ – формування творчої, працелюбної особистості. 

 

ФІОЛЕТОВИЙ – ОЛІМПІЙЦІ – фізичне виховання, спортивно – 

оздоровча діяльність. 

 

ЧЕРВОНИЙ – КАЗКАРІ – розвиток пізнавальних  інтересів, акторських 

здібностей. 

 

ОРАНЖЕВИЙ – ЕРУДИТИ – колір талантів, шлях до творчості – 

розвиток інтелектуального потенціалу дитини. 

 

СИНІЙ – ЧИТАЙЛИКИ – розвиток читацьких смаків, гуманістичних 

якостей. 

 

ГОЛУБИЙ -  ХУДОЖНИКИ – світ фантазії, творчості, пошуку, 

естетичне виховання. 
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ВІВТОРОК 

Дуже любим малювати, 

Саморобки виготовляти. 

Маємо умілі руки, 

В таборі не маєм скуки. 
 

СЕРЕДА 

Цей день у нас –  

Для інтелектуалів час. 

Вікторини, конкурси і сміх 

Табір дарує для всіх. 
 

ПОНЕДІЛОК 

Понеділок день у нашому колі –  

Допомога всім довкола. 

В цей день миєм, прибираєм –  

Дорослим ми допомагаєм. 
 

П’ЯТНИЦЯ 

Увесь тиждень готувались, 

І нарешті, всі зібрались. 

Табір наш співає і танцює, 

У цей день завжди святкує! 
 

ЧЕТВЕР 

Ми до лісу завітаєм 

І цікавинки пізнаєм. 

В цей день екскурсії у нас –  

Не життя, а просто клас! 
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д Херсонській області                                                             ________ Живець 

В.В.                           

 
 

 

8
00

 – 8
15

      - Ранок дружно починайте, 
                              У наш табір завітайте! 
 

8
15

 – 8
45

    - Не лінуйтесь, по порядку 
                            Нумо дружно на зарядку! 
 

8
45

 – 9
15

    - Сніданок  

9
15

 – 9
30    

  - Всім загонам – наш привіт 
                            На лінійку йти нам слід. 
                            Час дізнатися дитині, 
                            Що чекає всіх нас нині. 

 

9
30

 – 12
50

     - Кличе всіх цікавий час 
Показати вищий клас – 
Конкурси, змагання, гра, 
Все зустрінь нас на « ура! » 
 

12
00

 – 12
30    

- 
  
Нас врятує всіх від бід 

Гарний настрій на обід. 
Руки в тебе вже чистенькі? 
На обід іди швиденько. 
 

12
30

 – 13
30 

   - Підготовка до участі у  конкурсах, змаганнях,    
                                                                                                концертах 

13
30

 – 15
00     

- Спортивні змагання, ігри, дискотека  
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1.  НЕ СУМУВАТИ, ДРУЗІВ - ЗВЕСЕЛЯТИ. 

2.  ГІГІЄНА, СПОРТ І ТРУД ЗАВЖДИ ПОРУЧ ІДУТЬ. 

3.  ПОВІТРЯ, СОНЦЕ І ТРАВИЦЯ В ЛУЗІ –  

ОСЬ НАЙКРАЩІ НАШІ ДРУЗІ! 

4.  ТУТ НЕМАЄ ТАТ І МАМ, ПРИБЕРИ УСЕ ТИ САМ. 

5.  СТАРШИХ СЕБЕ ПОВАЖАЙ, МАЛЮКІВ НЕ ОБРАЖАЙ. 

6.   ЛЮБИ І ЗНАЙ СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ. 

7.  БІЛЬШЕ САМ ТИ ДІЗНАВАЙСЯ Й  ІНШИМ ВСЕ РОЗПОВІДАЙ. 

8. ПОКАЖИ, ЩО ВМІЄШ САМ, А НЕ ЗНАЄШ, ТО ВИВЧАЙ. 
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План виховної роботи табору «Бригантина» насичений різноманітними заходами та 

складався з урахуванням побажань дітей. Із цією метою наприкінці навчального року 

проводилося анкетування учнів «Що ти очікуєш від пришкільного табору? Твої 

пропозиції». Перш за все дітей привертають змістовні культурно-масові заходи, яскраві 

дійства та особиста участь у всіх справах.  

Усі дні в таборі були насичені, вихователі проводили різнопланові заходи: 

відкриття табору «Ми твої діти, ми – твої квіти, ми Україно – надія твоя» (конкурс 

малюнків на асфальті «Як я хочу провести літо», «Дитяче щастя», День літніх свят 

(Вікторина «Літні свята»), День навколишнього середовища (Гра-подорож «Хай квітує 

наша земля»), День спорту (Гра-змагання «Веселі старти»), День захисту тварин 

(Змагання знавців «Тварини які занесені до Червоної книги»), Міжнародний день друзів 

(Заняття «Справжній друг»), День природи (Вікторина «Юні знавці природи»), День казки 

(Інсценівка до казки), День краси і сили (Конкурсно-розважальна програма «Міс та містер 

табору 2019»), День моди і дизайну (конкурс моди між загонами), День народознавства 

(похід до сільської бібліотеки), День козацтва (перегляд мультфільмів про козаків), День 

талантів (Конкурсно-розважальна програма «Алло, ми шукаємо таланти»), День закриття 

табору ( «До побачення, загін!» ). 

 Вихованці мали можливість переглядати мультфільми та дитячі фільми  Щодня в 

таборі проводилася лінійка, на якій підводилися підсумки відпочинку за день «Веселкове  

коло»  та оголошувалися завдання на наступний день.    
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Дитинство - чудова пора людського життя. Тому дуже важливо, щоб дитячі роки 

були яскравими, щасливими, наповненими цікавими подіями, розвиваючими іграми, 

підтримкою  батьків та піклуванням небайдужої влади. 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, кожного дня вихователі проводили інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, а також проводили бесіди з БЖ: «Вода – необхідна складова людини», 

«У лісі», «У поході», «Безпека довкілля», «Як поводитися на випадок нападу», «Пожежна 

безпека», «Газ у побуті», «Спосіб життя і здоров’я», «Основні правила поведінки на воді»,  

«Електричний струм», «Як запобігти отруєння грибами?», «Небезпека на дорогах» тощо. 

 

      
 

Програма табору включала в себе не тільки виховні заходи, бесіди з БЖ, заходи з 

оздоровлення дітей. А також протягом всієї табірної зміни для зміцнення здоров’я дітей, 

інструктором з фізкультури спільно з вихователями проводилися спортивні заходи: ігри з 

використанням м’яча, скакалки, обручів, спортивних палиць, стрибки в довжину та 

висоту. Інструктор з фізкультури Лємєшов Ю.Б. розробив цілу низку спортивних годин на 

кожний день.  
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Кожного дня він проводив з дітьми зарядку під музичний супровід. Також він( за 

окремим списком) проводив корегуючу гімнастику. У своїх планах конкретно вказував, 

що повинні виконувати діти з різних медичних груп. Діти багато часу перебували на 

свіжому повітрі, більшість ігор і спортивних занять проводилося на вулиці, мали 

можливість відпочити і зміцнити своє здоров’я. 

 

 

Для здоров’я важливі і повноцінне 

харчування, і рух, і відпочинок, і 

психоемоційний комфорт. Для учасників 

літнього табору відпочинку 

«Бригантина» було організовано 

повноцінне дворазове харчування в 

їдальні школи (Вартість 1 дітодня в 

середньому становила – 20 грн. ). До 

меню були включені фрукти, овочі, а 

також натуральні соки, кондитерські 

вироби, м’ясні та рибні продукти.

 

  У таборі працював хореографічний гурток, тому заходи, які проводилися 

вихователями весь час, супроводжувалися музичним оформленням. Заняття в 

хореографічному гуртку сприяли збагаченню культури, розвитку естетичного та 

музичного смаку, прагненню до прекрасного у вихованців. Діти з задоволенням 

відвідували гурток. 

 

 

 

   У таборі були проведені піші 

екскурсії: «Віконце в природу», 

«Стежками нашого села», «Аптека 

навколо нас», «Турист завжди стежку 

знайде», під час яких діти спілкувалися з 

природою, змогли відчути красу 

довкілля, прислухатись до голосів 

природи. На одній з екскурсій 

молодшими вихованцями було зібрано 

для шкільної їдальні липовий цвіт та 

лікарську ромашку. 

 

Діти з великим задоволенням приходили кожен день в табір, де їх 

привітно зустрічали вихователі. Різноманітність форм та методів роботи сприяло розвитку 

спостережливості і творчої самостійності дітей, вихованню в них фізичної витривалості та 

інтересу до занять фізкультурою, зміцненню здоров’я, загартовуванню організму, 

зміцненню відносин у колективі, взаємовідповідальності, бажання брати активну участь у 

спільних справах: конкурсах, змаганнях, розважальних святах, трудових операціях, акціях, 

виставках, іграх, лінійках, екскурсіях. 

 

 
 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87
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 (Музика звучить до тих пір, поки останній  загін не займе свого 

місця на лінійці) 
 

Який сьогодні тут зібрався цвіт - 

Тут України гордість і натхнення. 

 

Наповнюється світлом увесь світ –  

Нам прославлять майбутнє й сьогодення. 

 

Сьогодні ми разом  зібралися знову. 

Святково, врочисто, незвично навкруг. 

 

Лунає прискорений крок веселково  

Сьогодні із табором стрічається друг. 

 

Ведуча 1:  

Сьогодні лунають палкі побажання. 

Надії на краще ясніють в очах. 

 

Ведуча 2:  

Сьогодні не стримать нам хвилювання. 

Радість затаїлася у ясних очах. 

 

Незнайко: 

О, здоровенькі були, а що це у вас за свято??? І гостей я бачу тут багато!!! 

-Я такого свята не знаю. 

 -Ви мене впізнали? 

 

Я – Незнайко – буркутунчик, 

Всім відомий коротунчик. 

Я люблю байдикувати, 

І уроки пропускати. 

 

Ведуча:  
Незнайко, діти прийшли сюди відпочивати, а не твої басні слухати. 

Шановні друзі, всі присутні, 

Батьки, сьогоднішні й майбутні, 

Дорогі діти, вчителі, 

З найкращим святом на землі! 

Ми хочемо усіх вас привітати,  
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Слова стараємось дібрати, 

Щоб кожен раптом це відчув, 

Щоб табору свого він не забув. 
 

Ведучий:  

Щоб ворухнулось щось в душі 

В усіх, хто чує ці вірші. 

Бо хоч уже і час пробіг, 

Та кожен з нас забудь не зміг 

Як сам колись, мов ці малята, 

 Спішив у табір свій на свято. 

 І хоч пройшло чимало літ, 

 Та не зітреться дивний слід...  

 І ось у вересня погожу днину 

 Ти вже ведеш свою дитину. 

 

Попелюшка 
Всім! Всім! Всім! 

"Щоб радість табору не кидала вас, 

Шануйте, малята, наш добрий час. 

Буває, усі сподівання загинуть, 

Якщо запізнитись хоч на хвилину. 

Держіть на годиннику очі та вушка! 

Зі святом вітає вас всіх Попелюшка! 

 

Вінні-Пух 
Щоб не гнітили вас горе та біди, 

Вчасно з'їдайте сніданок й обіди. 

Смачненьким підтримуйте в таборі ваш дух 

І будьте такими, як я, Вінні-Пух! 

 

Ромашка 
Зате, коли буде в навчанні вам важко, 

«12» в журналі цвістимуть ромашками! 

 

Ведуча 1:  

Вже час прийшов і відкриваєм табір пришкільний.- 

Акації невпинно шепотять. 

Зустрілися ми в таборі для того, щоб відпочинок літній розпочать. 

 

Командири загонів: 

- Загін ___________ ! Рівняйся!Струнко! 

 

Ведуча 2:  

Над нами гордо ріє прапор український, 

ПОСТІЙНО ПОРУЧ в радість і біду. 

Полотнище голубить колір синьо –жовтий,  

Із вітром розганяє тугу і нужду 
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Завжди ми його піднімаємо високо,  

Ведуча 1:  

Вся гордість нації , надії всі у нім.  

Для тих, хто тут зібравсь,  

Відкривши дітям двері в світ широкий,  

лунає хай цей урочистий гімн. 

Ведуча 2:  

Маленькі жителі Дитинства країни- 

Країни щастя, радості, добра- 

Для вас усіх команда пролуна єдина: 

Стояти прошу струнко дітвора. 

Лисенко Вікторія: товаришу начальник табору! Дружина табору « Бригантина» з 

денним перебуванням на базі Новоолександрівської ЗОШ у складі  трьох загонів до 

відкриття табірної зміни готова. 

 

Тарасюк Максим: Під державний прапор України струнко! Рівняння на 

прапор!(Звучить гімн України,вноситься та піднімається прапор.) 

 

Ведуча 1: Нелегкий шлях  вихователя… 

Є на шляху чимало перешкод. 

Та до дитячих душ, часом закритих, але чистих, 

Доводиться шукати свій душевний код. 

 

Ведуча 2: Тоді цікаві оченята 

Стають, як вогники іскристі. 

А для вожатого це є найкраще свято, 

І світ тоді  стає – яскравим і барвистим! 

 

Літо. 

Добрий день усім вам, діти! 

Свято знов, і час радіти, 

Що живем ми всі на світі 

В морі сонця, в морі квітів.  

Промінчик сонця.  

Щоб дзвенів дитячий сміх, 

Дітвора не плакала, 

Світить сонечко для всіх,  

Світить всім однаково. 

Вранці двері відчиня  

Золотим мізинчиком, 

Щоб на світі дітвора 

Мала по промінчику. 

Промінчик сонця. 

На цьому святі всіх вітаємо, 

Хто в дитсадку і входить в клас, 

Всім дітям радості бажаємо,  
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Сьогодні свято це для вас. 

Свято миру і дитинства – 

Найсвітліше на планеті. 

І усмішки ваші, діти, 

Краще квітів всіх на світі.  

 

1-й учень 
Як довго всі чекали цю пору, 

І зараз нам не стримать хвилювання. 

Тому, що тут зібрали дітвору, 

Тому, що здійснюються наші побажання. 

 

2-й учень 

Ми разом всі здружніємо навіки,  

Пліч-о-пліч помандруємо в казках.  

Час сплине швидко і не стане ліку  

Пригод, незвіданих екскурсій по лісах. 

3-й ведучий 
Вже почалось воно, майбутнє... 

Наш табір й літо почалось. 

Не забувайте незабутнє, 

Щоб воно інеєм не взялось. 

4-й ведучий 
І не знецінюйте коштовне, 

Не загубіться у юрбі. 

Не проміняйте неповторне 

На повсякденне у собі. 

 

1-й ведучий. Щоб ви всі гарно відпочили.  

2-й ведучий. Щоб дні прийдешні радість вам дарили.  

1-й ведучий. Щоб вічність і любов буяли скрізь.  

2-й ведучий. Щоб щастя з нами було, як колись. 

1-й ведучий 
Давайте дружно візьмемось за руки, 

У вигляді підкови станем всі. 

2-й ведучий 
Злетить хай пісня в небо те широке, 

Здоров'я, щастя, радість принесе. 

Пісня»Україна 

1-й ведучий 

Ну що ж, лінійка урочиста 

Табірної зміни відкриття 

За мить скінчиться, та пора барвиста 

Ще принесе вам радість від буття. 

 

2-й ведучий 

Багато нового, цікавого надовго 
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Залишиться навічно у душі. 

Тож посміхніться дружно ви для того, 

Життя було щоб у незвіданій красі.  

 

1-й ведучий 

Зростай, дитино, на землі своїй, 

Мов квітка рання у дощі травневім. 

І ніжним промінцям радій, 

Що на землі дарує сонце дневі.  

 

2-й ведучий 

Радій, як колос, стиглий, наливний 

Стрічає руки, що хлібом пахнуть. 

Стежина зоряна колообігу надій 

Нехай повік в житті твоїм не згасне. 

 

1-й ведучий 

Радій усьому, що Господь дає, 

Нехай душа купається в розмаї. 

Народові своєму вірним сином буть 

І знай, що іншої Вкраїни в нас немає.  

 

2-й ведучий. На цьому урочиста лінійка, присвячена відкриттю табору 

«Бригантина» з денним перебуванням на Новоолександрівської ЗОШ I-III ст., 

оголошується закритою. 
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Гра - вікторина «Казка в гості завітала» 
 

Зал святково прикрашений. 

Слайд 1 

01 Звучить мелодія з телепередачі «У гості  до казки». 

Виходить  ведучий  і оголошує початок свята. 

Ведучий: Доброго дня, друзі. Вітаю вас на гостинах у казки. Добра, мудра, чарiвна казка 

завжди була у пошанi. Її із задоволенням слухають i дiти, i дорослi. І сьогодні ми 

зібралися у цьому залі, щоб трішки поринути у світ казки та пригадати казкових героїв і 

разом з ними повеселитись . Чи готові ви до розваг? 

Відповідь дітей: Так! 

Ведучий: Тоді, вирушаймо! 

Слайд 2 

02 Звучить мелодія із казки «Червона Шапочка» 

Ведучий :  Аж ось і наша перша героїня. 

Червона Шапочка: .Доброго дня, любі друзі! Пізнали мене? ( діти називають героїню 

казки).  Я вітаю вас у цьому залі. Я поспішала до своєї бабусі, але вирішила заглянути 

спочатку до вас. Діти, ви любите казки? А мультфільми? Сьогодні, ми зібралися не просто 

так, а для того, щоб згадати улюблені ваші казки та мультфільми, дізнатися, хто з вас знає 

їх найбільше і найкраще. Я вважаю, що всі ви любите і добре знаєте цей світ. Хай же у 

вашій уяві всі казки оживуть, і їхні герої до нас прийдуть. Ваші знання, хай вам 

допоможуть перемогти у наших конкурсах, а нагородою для вас будуть… (пауза)  - ні, 

зовсім не пиріжки, а… (пауза) звичайні горішки, які мені подарувала білочка. Я пропоную 

вам декілька загадок - питань для розминки. Ну що готові? Тоді починаймо! 
 

1. Що несла через ліс у кошику Червона Шапочка? (Пиріжки.) 

2. Із чого був зроблений Колобок? (Із борошна.) 

3. У чий будиночок забралася Коза-Дереза? ( Зайчика) 

4. Хто останнім тягнув ріпку? (Мишка.) 

5. Як звали теля з мультфільму «Троє з Простоквашино»? (Гаврюша.) 

6. Кого в казці «Рукавичка» називали іклан? (Кабана) 

7. У якій казці вовкові довелося співати не своїм голосом? («Вовк і семеро козенят».) 

8. Звідки втік Колобок? (З віконечка.) 

9. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня ? ( Івасику-Телесику ) 

10. Чим пригощала Лисичка Журавля? (Молочною кашею) 

11. Кого купив дід на базарі за три копи? ( Козу-Дерезу) 

12. Хто народився з краплинок води? (Капітошка.) 
 

Червона Шапочка. Молодці, ви добре впоралися із завданням. А зараз настав час 

конкурсу «Упізнай казку». Я буду читати вам рядок, а ви пригадайте, з якої він казки. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Готові? Уперед! 

 

1. «Ой, а гарний який! І ріжки є, і хвостик. Молодець, діду! Гарного бичка зробив».  

(«Солом’яний бичок»)  

2. «Прибігли мишенята, дивляться не нахваляться: - От так півник! От так молодець! 

Треба тепер тісто замісити та пироги спекти» («Колосок)  

3. «А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби та на землю в 

двір, а з двору та в ворота, та й побіг, покотився дорогою». («Колобок»)  

4. «Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона туди, вона сюди, то попробує лапкою, 

то понюхає нічого не виходить». («Лисичка та журавель»)  

5. «Відверто кажучи, неприємно, коли тебе взуває Кіт. Бо в нього кігті. Він і здряпав і 
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розірвав усі мої устілки. Я, звичайно, розумію, що уся ця біганина заради хазяїна, але 

дуже вже боляче…» («Кіт у чоботях») 

6. «Чуємо, чуємо, - та не материн це голосок. Наша матінка співає тонесеньким 

голоском». («Вовк та семеро козенят»)  

7. «Був собі дід Андрушка, а внього – баба Марушка, а в баби – донечка Мінка, а в 

дочки – собачка Фінка, а в собачки – киця Варварка, а в киці – вихованка – мишка 

Сіроманка». («Ріпка») 

8. «Вони взяли її тихесенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили її 

пір’ячком і посадили туди качечку». («Кривенька качечка»)  

9. «Увечері стомлена від роботи, вона лягала спати не в постіль, а далі, поряд з пічкою, 

на золі. І тому, що вона була в золі, в пилюці, брудна, сестри назвали її…  

(«Попелюшкою»)  

10.«Ото Івасик як підріс трошки, став просити батька: «Зробіть мені, тату, човник та 

весельце». («Івасик – Телесик») 

 

Червона Шапочка: Ви справжні мододці! Але я повинна бігти, мене чекає бабуся.             

( уходить) 

 

Слайд 3 

 

Ведучий: Дядю Стьопу поважають 

І дорослі і малі. 

Дядю Стьопу проводжають 

Жарти й усмішки не злі: 

 

— Ну-у! Людей такого зросту 

Стріти запросто не просто! 

Ця робота до лиця: 

Для такого молодця                              

Якщо стане на посту — 

Все побачить за версту! 

 

03 під музику виходить Дядя Стьопа 

 

Дядя  Стьопа : Дякую, що ви мене пізнали.(дістає свиток і свистить). Хто порушує 

дисципліну? Хто не слухає батьків?  Хто не знає правил дорожнього руху? Так, усе знаю 

усе я чую! 

Тепер до вашої уваги невеличка вікторина. 

Я буду задавати вам запитання, а ви повинні швиденько мені відповідати.  

Хто знає відповідь – піднімайте руку вгору. 

1. Триокий постовий. (Світлофор) 

2. На який сигнал світлофора потрібно переходити дорогу? (Зелений). 

3. Доріжка вздовж дороги, не для машин. (Тротуар) 

      4.   Пішохідний перехід по-іншому. ( Зебра) 

      5.   Найнебезпечніше місце для пішоходів. (Перехрестя) 

6. Це "говорить" жовте світло світлофора. (Увагу) 

7. Його бояться порушники правил. (Інспектор) 

8. Людина, що здійснює рух пішки. (Пішохід)  

9. Який сигнал світлофора забороняє рух пішоходів? (Червоний) 

10. Місце очікування автобуса. (Зупинка)  

11. Номер телефону швидкої допомоги. (103)  

12. 7. Місце, де на час залишають свій транспорт. (Стоянка)  
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Дядя  Стьопа: З першим завданням ви впорались на відмінно. А зараз цікава гра для всіх 

«Заборонено - дозволено».  

І проспекти, і бульвари всі шумливі в наші дні, 

Ти ходи по тротуару лиш по правій стороні. 

Пустувати тут, де люди, (заборонено!) 

Стань взірцевим пішоходом – це (дозволено)! 

Як заходиш до трамвая, краще уперед пройди, 

Не крутись, це заважає, стій спокійно чи сиди. 

Їхать «зайцем» знають всі – (заборонено), 

А бабусі дати місце – це (дозволено)! 

Якщо ти гуляєш десь там, бігаючи, не забудь: 

Переходиш перехрестя – особливо пильним будь. 

Йти, коли червоне світло, - (заборонено)! 

На зелене навіть дітям йти ( дозволено)! 

Спасибі вам за цікаву гру. Ви всі добре знаєте ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ. Я 

думаю, що ви завжди будете їх дотримуватись.(уходить) 

 

Слайд 4 

04 Звучить мелодія української пісні, виходить Котигорошко 

Котигорошко:Добрий день! Котигорошко – це герой української народної казки, 

сміливий хлопчик, який мав від народження величезну силу. Він переміг страшного Змія 

та звільнив з його полону своїх братів і сестричку Оленку. Я прийшов до вас не битись - я 

прийшов до вас із миром. Але мені донесли мої друзі, що тут зібрались хлопці -  справжні 

козачата . Так, чи ні? 

А покажіть на що ви здатні! (пропонує ігри) 

 

05 мелодія Конкурс «У кого найсильніша рука?» 

Отож не будемо гаяти час і розпочнемо змагання куренів. 

В Україні з давніх-давен козаки мірялися силою. А зараз учасники змагань, не відриваючи 

ліктя від столу, намагатимуться відхилити і притиснути руку суперника до поверхні. 

 

06 мелодія Конкурс «Темними шляхами» 

Інколи буває таке, що наші славні козаки ідуть навмання, не знаючи броду, до поставленої 

мети. От і нашим козачатам зараз необхідно буде подолати темний коридор. 

 

07 мелодія Конкурс «Переправа» 

Часто на шляху до слави і перемоги козакам траплялись різні перешкоди. То уявіть, що 

зараз перед вами річка, яку перейти можна тільки по кочках.  

 

08 мелодія Конкурс «Чий кінь швидший» 

Вірним другом козака був кінь, який йшов разом з ним і у вогонь і у воду. То ж наступним 

завданням буде прострибати на коні і повернувшись передати  

іншому. Переможе курінь, який першим виконає завдання. 

 

Конкурс «Чи вміють козаки в ціль попадати?» 

Здавна відомо, що козаки  вправні стрільці. От і зараз побачимо, чи вміють наші козаки 

влучно попадати в ціль. 



 

21 

Котигорошко:Ну, справжні Козаки! Але мені час повертатись до родини. До нових 

зустрічей. (уходить) 

 

Слайд 5 

 

09 Звучить мелодія для Бабусі – Ягусі 

Вибігають дві Бабусі-Ягусі, вітаються одна з одною 

 

Б-Я: Ой, такі правильні. Ой ,такі умні - аж смішно . 

А ми живемо весело  

без  заморочок . 

Хочете і вас навчимо,  

можемо спробувати? 

10 мелодія, проводять гру - руханку із залом) 

 

Слайд 6 

 

11 Звучить музичний супровід  

 

Незнайка:(виходить зі слізьми і фарбами) 

 Малюю, малюю, а воно все не виходить, що мені робити?Може допоможете? 

Ведучий:Діти, може допоможемо?! 

 

Незнайка:Той добре, що, допоможете. Я буду читати віршик, а ви спробуйте доповнити, 

додаючи останнє слово. 

 

Фарби дасть мені матуся, 

Малювати я ….(навчуся). 

Намалюю рідний край- 

Дім в селі, ставок і….(гай). 

Синє небо, жовте…(сонце), 

Загляда до нас в…(віконце), 

Чорнобривці в квітниках, 

Полуниці на грядках, 

І хліба вже чималі, 

В небі линуть…(журавлі). 

Тут і гори, і долини, 

Тут річки, моря, рівнини, 

Тут тварини і птахи, 

Ось струмок сховавсь у мхи. 

Мати в аркуш подивилась, 

Посмішка в очах з’явилась. 

І сказала мати сину: 

-Я молюсь за….(Україну). 

І я вірю, Матір Божа 

Україні…(допоможе). 

 

Незнайка: Дякую, ви справді мені допомогли.(уходить) 

 

Слайд 7 

12 Звучить мелодія, виходить фея 
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Фея: 

І я також до вас прийшла.  

Та безліч чарів принесла, 

Впізнали, друзі, хто це я? 

Прекрасна Фея- чарівна! 

Я -Фея, я- чарівна 

Прекрасна, й добра. 

Так- це я! 

У кожного є мрія 

Прекрасна і чарівна. 

Ось паличка моя взлетить, 

Здійсняться ваші побажання вмить! (Взмахує палочкою) 

(Пропонує гру-караоке  «Впізнай героя за мультфільмом») 

 

Фея: Спасибі, ви сьогодні молодці.(уходить) 

 

Ведучий:Діти вам свято сподобалось? Бажаєте ще раз зустрітися з нашими героями? 

Давайте гучними аплодисментами запросимо їх на сцену. 

 

Слайд 8 

 

(Під музичний супровід на слайді всі учасники заходу виходять на сцену, всі співають ) 

 

Казочки живуть на світі, 

Люблять їх маленькі діти. 

Де вони живуть - не знаю, 

Тільки я завжди чекаю 

Нову казку, нову казку. 

Вечір землю вже вкриває, 

Казка знову поспішає. 

Книжку вмить свою відкрию 

І в казковий світ полину, 

В нову казку, в нову казку. 

На картинках кольорових 

Я знайду нових героїв. 

Їх пригоди вже чекають, 

Нам вони розповідають 

Нову казку, нову казку. 

 

Разом: До нових зустрічей! 
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Попередня робота. 

1. Заучування віршів, прислів’їв, загадування загадок про природу ; 

2. Бесіди з дітьми про зникаючих тварин і рослини, які занесені в червону книгу; 

3. Настільні і дидактичні ігри про природу : 

«їстівне і неїстівне»;«Поле, ліс, город»; Лото «Свійські і дикі тварини». 

4. Розглядання енциклопедії «Тварини і рослини нашої природи» 

Матеріал: 

 

 

кросворд, 

– пантоміми, 

– голоси птахів і тварин. 

Хід заходу: 

Вихователь: 

 

 

 

 планета? (Земля) 

 

Вихователь: 

Ми всі земляни. А що потрібно землянам на планеті, щоб все було затишно і добре? 

(Берегти природу, тварин, птахів, комах, риб) Відповіді дітей.Вихователь 

Сьогодні ми проведемо засідання екологічного Клубу Веселих та Кмітливих , він 

перевірить ваші знання. 

Як це цікаво – багато знати! Всім своїм друзям вміння показати! 

До інтелектуальних конкурсів готові? (Так) 

Вперед друзі, до нових перемог! 

Вихователь 

Представлення журі. Журі, як бачите, у нас гідно поваги, їм доводилося, і не раз, 

оцінювати ігри та досягнення дітей! 

За кожен конкурс журі буде присуджувати один бал, який дорівнює 1 смайлику, 

(ведучий кладе смайлик на стіл) 

І конкурс «Представлення команд». (Назва, девіз, емблема) 

Вихователь запитує у дітей назву команди 

– «Сонечко» 

Капітан команди «Сонечко»…. 

Наш девіз: 

Ми всі — господарі природи, 

Тож збережемо її вроду. 

- «Капітошки» Відповідь дітей хором. 

Капітан команди «Капітошки».. 

Наш девіз: 

Ми всі — звичайні діти, 

Вміємо плакати й радіти. 
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Природу дуже любимо. 

 друзями їй будемо. 

– «Віночок» 

Капітан команди «Віночок»…. 

Наш девіз: 

-відповідь» 

Вихователь 

Кожна гра КВК починається з розминки, тому і ми не будемо порушувати традицію. Я 

буду задавати питання командам, а ви по черзі будете відповідати на них. 

Викрикувати не можна, за це будуть знижуватися бали. 

Слухаємо питання: 

1. У якої комахи вуха на ногах? (у коника) 

2. Що робить їжак взимку? (спить) 

3. Скільки ніг у павука? (вісім) 

4. Хто був влітку рудий, а взимку стає сірий? (білка) 

5. Хто носить свій будинок на спині? (равлик) 

6. Яка птиця підкидає свої яйця в чужі гнізда? (зозуля) 

7. Яку пташку називають «лісове радіо»? (сорока) 

8. Як називається будиночок для птахів, зроблений руками людини? (шпаківня) 

9. Як називають людину, яка охороняє ліс, стежить за порядком? (лісник) 

10. У якого дерева білий стовбур? (береза) 

11. Як називається будинок у мурашки? (мурашник) 

12. Який гриб носить назву лісового хижака? (лисичка) 

13. Який звір схожий на їжака? (дикобраз) 

14. Комаха, яка збирає квітковий нектар і перетворює його на мед. (Бджола) 

                                                                    III конкурс 

Вихователь 

Всі звірі і птахи – це частина живої природи. Вони вміють співати, гарчати, ричати . 

Конкурс називається «Хто як кричить» 

Вихователь називає тварину чи птаха, а діти з двох команд називають як вони кричать 

7. Ведмідь – реве 

8. Кінь – ірже 

9. Вівця – бекає 

10. Бджола – дзижчить 

11. Цвіркун – стрекоче 

12. Комар – пищить. 

1. Голуб – воркує 

2. Качка – крякає 

3. Філін – гупає 

4. Журавель – курличе 

5. Ворона – каркає 

6. Горобець – цвірінькає 

Загадки про природу . За правильну відповідь дається смайлик. 

1 .Влітку наїдається, взимку висипається.(ведмідь) 

2. Голодна — мукає, сита — жує, всім дітям молокщ дає.(корова) 

3. Вертоліт такий маленький Сів на квітку золотеньку. 

Усміхнулася кульбабка: — 

Завітала в гості…(Бабка) 

4. По травичці він стрибає І сюркоче, і співає, 

Заливається, як дзвоник, 

Називають його …(Коник) 

5. Дуга з’єднала береги, 
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Немов у казці, гожа. 

А от дзвіночка до дуги 

Ніхто вчепить не може.(Веселка) 

6. Золоте барилечко 

Вранці покотилося, 

Ні стукоту, 

Ні грюкоту, 

Не впало, 

Не розбилося, 

Коли ж накрасувалося За темний бір сховалося. (Сонце) 

7. Довго мене немає – все помирає, 

А як прийду – знов оживає (дощ) 

8. Без рук, без олівця Малює без кінця (мороз) 

IV конкурс «Пантоміма» 

Кожній команді дається картка із завданням зобразити тварину. Потім дитиною 

показується пантоміма, а команда – суперниця вгадує тварину. Завдання проводиться 

під музику. 

 

 

Про те, що іноді, зовсім не подумавши, людина завдає величезної шкоди 

навколишньому середовищу. 

V конкурс »Екологічні ситуаціЇ» 

Воспитатель :Три скарби у природи: вода, земля і повітря – три її основи. У кожному 

місті і в нашому теж, є екологічні проблеми, які можна вирішити, об’єднавши зусилля 

всіх громадян. 

Наші діти – любителі природи, юні екологи добре знають, як треба вести себе в лісі, не 

завдаючи природі шкоди. 

Діти розповідають про рішення даної проблеми. 

1. Якщо у ліс прийшов гуляти, свіжим повітрям дихати, бігай, стрибай і грай, 

тільки, ти , не забувай, що в лісі не можна шуміти, навіть дуже голосно радіти, 

злякаються тваринки, втечуть з лісу . 

2. Гілки дуба не ламай. 

3. Ніколи не забувай сміття, з травички прибирай. 

4. Даремно квіти не треба рвати. 

5. З рогатки стріляти! Ти прийшов не вбивати. 

6. Метелики нехай літають, ну кому вони заважають? 

7. Тут не потрібно всіх ловити. Тупотіти, плескати, палицею бити. 

8. Ти в лісі лише гість, тут господар – дуб і лось. їх спокій побережи, адже вони 

нам не вороги. 

9. Гра «Так чи ні» 

Учням читаються питання на які треба відповісти «так» чи «ні». Виграє та команда, 

яка за 1 хвилину відповіла на більшу кількість запитань. 

- Тварини, яких люди розводять у своєму господарстві називають дикими (ні) 

- Горбець – це перелітний птах (ні) 

- Бджола – це комаха (так) 

- Сорока – це зимуючий птах(так) 

- Тварини, які самі добувають їжу і влаштовують житло називають дикими (так) 

- Комахи мають 10 ніг (ні) 

- Комахи мають 3 пари ніг (так) 

- Перелітними називають птахів, які на зиму не відлітають у теплі краї (ні) 

- Травоїдні звірі – це тварини, які живуть у траві (ні) 

- Зимуючими називають птахів, які на зиму не відлітають у теплі краї (так) 
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- Жаби – це земноводні тварини (так) 

- Істотна ознака комах – це 6 ніг (так) 

- Риби дихають киснем, розчиненим у воді (так) 

- Ведмідь – це всеїдна тварина (так) 

- Лось – це рослиноїдна тварина (так) 

- Тварини – це частина живої природи (так) 

- Черепахи, крокодили – це плазуни (так) 

- Риби можуть жити як у солоній, так і у прісній воді (так) 

- Тіло вкрито пір’ям – це істотна ознака комах (ні) 

- Тварини мають усі ознаки живих організмів (так) 

- Найчисленніша група тварин – це птахи (ні) 

- Найчисленніша група тварин – це комахи (так) 

- Земноводні дихають киснем повітря (так) 

- Тіло плизунів укрите вологими лусочками (ні) 

- Червона книга – це книга червоного кольору (ні) 

 

Вихователь:Відгадайте загадки, а відповіді з’являться на екрані у кросворді, і потім 

ми побачимо, яке слово у нас вийшло у виділених клітинках. 

1. Б’ється, стука молоток, поправляє нам садок. (Дятел) 

2. Уночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова) 

3. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю, 

Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. (Слон) 

4. Хто раніше всіх встає? (Півень) 

5. Сам чорний, та не ворон, є роги, та не бик, шість ніг без копит. (Жук) 

6. Хвіст пухнастий, хутро золотисте. 

В лісі живе, в селі курей краде (лисиця) 

7. Маленьке, сіреньке, а хвіст, як шило.(миша) 

8. Серед літа біля липки 

Виграють сопілки, скрипки. 

Це не скрипки, не сопілки, 

То медок збирають… 

(Бджілки) 

Вихователь :Яке слово вийшло у виділених клітинках? (ДОПОМОЖИ). Про що 

говорить це хвилююче слово? 

Завдання Створення екологічного плакату « Земля наш спільний дім!» 

Давайте будемо берегти нашу прекрасну Землю, наш спільний дім. Берегти і любити 

все живе! Запам’ятайте, діти, ви – частинка природи! Захворіє ліс, річка, і нам буде 

погано. Не ображайте ні дерево, ні кота, ні мурашки! 

Не ображайте один одного! Людина повинна бути доброю! 

Давайте будемо берегти планету. У всьому Всесвіті схожої немає, 

У всьому Всесвіті тільки одна 

Слово надається журі 

Нагородження команд. 
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Ведучий: Добрий день! Ми розпочинаємо наше свято, на якому ми 

дізнаємося хто у нашому таборі найпривабливіший і найпривабливіша, 

наймудріший і наймудріша, найчарівніша і найчарівніший, хто у нас виборе 

звання «Містер» та «Міс» табору. 

На звання претендують такі учасники: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Оцінювати конкурс буде неперевершене журі в складі: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

Ведучий: Вітаємо наших учасників і давайте з ними познайомимося. 

1 конкурс «Представлення» 

Кожен учасник та учасниця коротко і лаконічно повинні розповісти про 

себе в довільній формі. 

Ведучий: А ми продовжуємо нашу програму. Щоб краще дізнатися про 

наших учасників, ми пропонуємо Бліц-інтервю. Тому наступний конкурс так 

і називається. 

2 конкурс «Бліц-інтервю» 

Кожному учаснику задається питання, а ви повинні дати змістовну 

відповідь. Журі оцінює вміння говорити, кмітливість, оригінальність 

відповіді. 

3 конкурс «Танцювальний» 

Ведучий: Під мелодію потрібно зобразити тварин чи людей, яких я буду 

називати. ви повинні старатися, якнайточніше дотримуватися колориту пісні 

зобразити танець тварин. 

1. Слони на водопої; 

2. Страуси; 

3. Аборигени; 

4. Інопланетяни; 

5. Гламурні підлітки; 

6. Молодь в сільському клубі; 



 

31 

7. Учні молодших класів на дискотеці. 

4 конкурс «Ерудит» (ситуації) 

Кожному учаснику дається по ручці та аркушу паперу. За заданий час 

учасники повинні записати відповіді на поставлені ведучим запитання. За 

кожну правильну відповідь учасники отримують по 2 бали, за неправильну 0 

балів.  

5 конкурс «Юний перукар» 

Ведучий: Кожній людині хочеться бути єдиною і неповторною. і чималу 

роль в цьому відіграє саме зачіска, як для хлопчиків так і для дівчаток. 

Перукарями можуть бути як жінки так і чоловіки. згадайте сучасного 

дизайнера зачісок відомого Сергія Звєрєва. Сьогодні ми пропонуємо нашим 

учасникам спробувати себе в ролі перукаря. Для цього вам необхідно 

вибрати із вболівальників об’єкт для зачісок. вдало підібрати зачіску, 

придумати назву і де можна зявитися з цією зачіскою. Для роботи 

виділяється 10 хвилин. Журі оцінює майстерність виконання та 

оригінальність. 

6 конкурс «Естрадна зірка» 

Ведучий: Нам доводиться часто спостерігати на сцені за зірками 

естради, телебачення, кіно. І саме сьогодні ми пропонуємо нашим учасникам-

конкурсантам спробувати себе в цій ролі. журі оцінює сценічну культуру, 

майстерність виконання, оригінальність. 

7 конкурс «Пантоміма» 

 

Ведучий: Слово для підведення підсумків надається журі.  

 

                                                                                                          Додаток 

1. Від чого залежить твій настрій? Як ти борешся з поганим 

настроєм? 

2. Які твої улюблені музичні групи чи виконавці? Чи співаєш ти сам? 

3. Який подарунок у твоєму житті був самий незвичний? Про який 

подарунок ти мрієш? 

4. Із-за чого у тебе з батьками виникають сварки? Як ви миритесь? 

5. Ким би ти хотів (хотіла) стати в дорослому житті? Чи є у тебе така 

мрія, яка на твою думку ніколи не може здійснитися? 

6. Багато людей мріють подорожувати. Куди і чому ти хотів (хотіла) 

би здійснити вояж? 

7. Яка у тебе найулюбленіша телепередача і чому? Ведучим якої 

телепередачі ти себе бачиш? 

8. Чи є жінки (чоловіки) в історії чи мистецтві, які для тебе є 

кумирами? Чим вони для тебе цікаві? 
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9. З ким із відомих людей ти хотів (хотіла) зустрітися? про що ти у 

них запитав? 

10. Чи є в тебе улюблена книга? Про що ти любиш читати? 

11. Як ти відносишся до тварин? Чи є в тебе вдома якась домашня 

тварина? 

12. Який стиль одягу тобі подобається? Чому саме? 

Ситуації: 
Для юнаків 

1. Ви цілуєтеся з дівчиною, коли раптом помічаєте, що йде ваша мама. 

2. Ви з дівчиною прогулюєтесь по зоопарку, коли раптом верблюд плює в 

обличчя вашій супутниці. 

3. Виходячи з автобуса вашій супутниці двері прищипнули сукню. Ваші 

дії. 

Для дівчат 

1. Ви запізнюєтесь на побачення, волосся мокре, фен зламався і ваш юнак 

поза зоною доступу. Ваші дії і що ви скажете юнакові. 

2. Ваш юнак не може піти з вами на дискотеку. Ви прийшовши до клубу 

помічаєте, як він обіймає іншу. Ваші дії. 

3. Ваш юнак запізнився на побачення. Прийшовши, ви помічаєте на його 

обличчі слід від поцілунку. 
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Лунає святкова музика. 

 На майданчику вишикувалися загони.  

Фанфари сповіщають про  початок заходу. 

Вед.1: Для початку урочистої лінійки, присвяченої закриттю зміни в нашому 

таборі, всім загонам зайняти свої місця! 

2. Фон 1 

Вед.2:Так швидко дні ці промайнули, 

Відміряно нам було мало, 

 І навіть з вами ще ми не збагнули, 

Чому ж серденько так закалатало. 

Вед.1: Цей парапет від наших сліз намокне, 

 І хмари хмари в небі швидко розійдуться, 

І навіть музика у центрі змовкне 

 Обіймуться всі діти разом й посміхнуться. 

Вед.2: Адже сьогодні востаннє ми стоїмо разом , всіма загонами на цій 

площі, яка неодноразово ставала місцем для ігор, місцем для нових вражень, 

місцем радості від отриманої перемоги.   

Вед.1: Жителі табору «Бригантина» – 

Країни щастя, радості й добра – 

Для вас усіх команда пролуна єдина: 

Стояти прошу струнко дітвора. 

Вед.2: Давайте згадаємо знову 

Загонів імена прості. 

Вони всім нам давно знайомі 

І серцю близькі такі. 

3. Фон 2 

Вед.1: Загони до переклички готуйсь! 

Вед.2: 1 загін ___________________ 

Вед.1: 2 загін _______________________ 

Вед.2 : 3 загін _________________________ 

 (Перекличка девізів.) 

Вед.1: Ми запрошуємо до слова директора школи Берегового В.М. 

 

Вед.1:  Зібрались дружно ми на свято. 

Сьогодні в урочистий час, 

Щоб вам «Спасибі» тут сказати 
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За славний відпочинок наш! 

Вед.2: Піднімаючись всю зміну до олімпу 

Стремління перемог в душі горить 

Тож дозвольте вас, усіх присутніх 

Тут сьогодні нагородить 

4. Музика нагородження 

(Нагородження вихователів табору) 

Вед.1: За ці двадцять один день ми багато справ робили разом: грали в ігри, 

робили зарядку, снідали та обідали, малювали, танцювали та співали . І все 

це тому, що зараз – літо - пора розваг, пустощів і відпочинку. Тож давайте 

заспіваємо всі разом про те, яке воно те літо золоте. 

5. Пісня «літо золоте» 

Вед.2: Протягом зміни ми змагалися в різних конкурсах. І прийшов час 

підведення підсумків. 

6. Музика Нагородження загонів. 

Вед.2: А зараз … 

7. Музика Бабки Йожки 

 (Звучить музика «Баба ежки. Вибігають танцюючи бабки)» 

– 1-я Баба Яга: – Ну, що, подруженьки, нашатались, наліталися? 

– 2-я Баба Яга: – Нарешті ми дісталися до хоч до якогось житла давайте 

перепочинемо! 

– 3-я Баба Яга: – Після всіх цих Бабок Ежкіних презентацій та зустрічей – 

саме час трохи відпочити! 

– 4-я: – По мені, так спочатку потрібно підкріпитися, а потім вже відпочивати 

та може і їжу тут знайдемо. Так хочеться їсти.. 

– 5-я: – Ну, і де в цю пору ти їжу знайдеш? 

-1-я: – Стривайте, мене ніколи не підводить мій нюх…Ягусеньки, чую 

людський дух! 

Всі разом: – Ура! 

-2-я: – кого нам посадити на лопату, посолити, поперчити і полити підливою. 

-3-я: – А ось і вони! Попалися, голубчики! 

-4-я: – Он того закушу я солоним огірочком. 

-5-я: – Симпампунчика цього заберу на печиво. 

-1-я: – Гей, а хто на шашлик, швидко шикуйся по двоє! 

Ведуча 2: Бабусі – ягусі почекайте, дітей не можна їсти. Для цього є їдальня  

в якій дуже смачно готують . 

2 -я. Ну добре. з  їдальньою ми розберемося. Ти скажи, мені, дитинко краще, 

куди це ми  потрапили? 

Ведуча 2:  Це – табір бабуся. 

3 –я Баба Яга. Табір?! Та невже  тут в’язні? 

Ведуча 2: Та ні, що ти бабуля! Це дитячий табір відпочинку ―Сонечко‖. 

4-я. Знаю я ці табори! Ех, горемишні! Сидять тут, за колючим дротом з 

нудьги помирають. 

Ведуча 2: Ні ми веселі та завзяті. Хочете ми вас розвеселимо? 
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Вед.1: Ми всі здружилися за ці дні, адже так весело бути всім разом. Давайте 

станцюємо так, щоб всім було зрозуміло: ми все можемо зробити дружно! 

8. Флешмоб 

Вед.2: Швидко пролетіла зміна, 

 Розлучатись нам пора 

 Але про табір довго-довго 

 Пам’ятати буде дітвора! 

Вед.1: Заспіваймо востаннє нашу табірну пісню, нехай вона дзвінко злітає до 

неба як символ нашої радості від розваг та смутку, адже зараз у цю хвилину 

все закінчується.  

Вед.2: Увага! Для проведення церемонії закриття табірної зміни, рівняйсь, 

струнко!!!!!! 

Вед.1: Добродійко начальник! 

Доповісти готова: 

 Всі ваші підопічні 

 Живі, цілі й здорові, 

 Веселі та щасливі, 

 Завзяті та кмітливі. 

 Лиш трішечки сумують, 

 Бо звук фанфар вже чують, 

 І знають — ця лінійка — 

 Закінчення розваг. 

 Дозвольте урочисто 

 Опустити стяг. 

Вед.2: Право спустити прапор табору надається 

_____________________________ 

Вед.1: Зміна в таборі «Бригантина» оголошується закритою. 

 Пісня табірна. Опускається прапор 

 

 
 
 


