
Методичні поради організаторам літнього відпочинку 
  
Літні канікули – найцікавіша пора для дітей, час захоплюючих пригод і поїздок, 

нових знайомств та зустрічей. Наскільки цей відпочинок стане для них активним, 
пізнавальним, пам’ятним, багато в чому залежить від дорослих – організаторів 
програм відпочинку. 

Літо – час, коли школярі мають можливість відпочити від шкільних  клопотів 
зміцнити своє здоров`я. За своє життя майже кожна дитина хоча б раз проводила 
канікули в літньому таборі. Життя в таборі дає дітям можливість розширити коло 
знайомих, знайти нових друзів, займатися цікавими справами.  

Оздоровлення це комплекс заходів соціального, виховного, медичного, 
гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення 
стану фізичного і психологічного здоров`я дітей. Успіх у роботі залежатиме  від 
зацікавленості організаторів літнього відпочинку, їхньої енергії, наполегливості, 
любові до дітей, а також уміння пробудити ініціативу і самостійність своїх 
вихованців,  організувати творчі колективні справи. 

Виховний процес з дітьми в таборі має поєднувати відпочинок, працю, спорт з 
пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю. Створенню у дітей хорошого 
емоційного настрою, привнесенню почуття романтики в їхнє повсякденне життя 
сприяє і оформлення оздоровчого табору, і такі атрибути табірного життя, як прапор, 
емблема, гімн, закони життя табору; девізи,  речівки загонів. 

Позитивним досвідом є складання режиму дня табору і законів табірного життя 
у віршованій формі. 

Організовуючи виховну діяльність з дітьми педагогічні працівники повинні 
використовувати різноманітні форми виховної роботи, серед яких ігри, конкурси, 
подорожі, свята, вікторини, фестивалі, змагання. 

Радимо проводити конкурс мальованих загадок, подорожі очні і заочні (для 
молодших школярів). Для дітей середнього та старшого шкільного віку радимо такі 
форми роботи: усні журнали, різноманітні вікторини, конкурси, турніри (конкурси 
пісні, на кращу розповідь, гумору та сатири, живих картин, конкурс-концерт 
«Загадка», лицарський турнір, турнір веселих і кмітливих, бій ораторів, «Прес-бій», 
відвертий діалог «Чого мені бракує в житті?». 

Виховна робота з дітьми повинна забезпечити дотримання ними режиму дня, 
порядку і чистоти приміщень, виконання санітарно-гігієнічних умов. Особливо 
уважно треба організовувати виховну роботу по збереженню стану здоров`я дітей, 
профілактиці захворювань, безпеки їх життєдіяльності. Під  час проведення 
пішохідних екскурсій  звертати увагу на перехід дітьми  автомобільних і залізничних 
магістралей при цьому мати необхідну попереджуючу атрибутику. 

Важливо використовувати державні та народні свята, що припадають на літній 
період: святкування Дня Української Конституції держави (червень), Дня 
Незалежності України (серпень), зелених свят (липень), свята Івана Купала (липень). 
До цих свят можна організовувати за віковими групами. 

Наприклад, до Дня Незалежності України у таборі для дітей молодшого 
шкільного віку можуть проводитись такі форми роботи: конкурс малюнків «Ми 
живемо в Україні», мальованих мультфільмів на теми українських казок, година 
народних ігор «Граймося з нами», «Гостини казкової родини» - фестиваль 
українських народних казок, свято української народної казки, «Заспіваймо пісню 
веселеньку» - конкурс на кращий віночок українських народних пісень, «Сплітаймо 
український віночок» - бесіда про символіку українського вінка, турніри знавців 



народної музики, звичаїв, тематичні свята петриківського розпису, опішнянської 
кераміки, носівської дерев'яної іграшки тощо. 

Для дітей підліткового віку радимо організовувати: бесіди про державну 
символіку та Гімн України, «Рідна мова - пісня солов'їна» - конкурс юних 
мовознавців, зустріч із знавцями народної творчості, обрядів, звичаїв, «Сторінками 
народного календаря» - театралізовано-пізнавальну програму про традиції та звичаї 
українців, що пов'язані з природою рідного краю, аукціон народних мудростей, 
спортивно-розважальну програму «Між нами, козаками», турнір-вікторину,  
пов'язану з козацтвом, з побутом українського народу, «Пісня - душа народу» -
концерт, «У намисто приберуся і в люстерко подивлюся» - ситкову конкурсну 
програму з використанням намиста та інших жіночих прикрас, вечір «Україно, мій 
духмяний дивоцвіт, через терни ішла до волі стільки літ», цикл радіопередач «Без 
верби і калини нема України» та ін. 

Можна успішно організовувати виставки – конкурси виробів з природного 
матеріалу «Світ навколо нас», збір лікарських рослин «Природа лікує», КВК, конкурс 
кмітливих та винахідливих «Острів Робінзона» з наявного природного матеріалу, 
захід по санітарній очистці території навколо табору під назвою «День добрих 
справ», конкурси пісні та строю, малюнки на асфальті або малюнків на пісочних 
клумбах на честь Дня Незалежності України. Можна провести конкурс між загонами 
на краще оформлення лінійки, а також організувати трудові десанти по допомозі 
селянам по впорядкуванні пам`ятників загиблим, криничок, джерел тощо. 

Організовуючи літнє оздоровлення дітей,  педагогічні колективи району повинні 
планувати і будувати виховну роботу так, щоб кожна дитина знайшла собі справу по 
душі; відчула себе сильною, творчою особистістю; збагатилась духовно і почувала 
себе  комфортно.  
         Особливо уважно треба організовувати виховну роботу по збереженню стану 
здоров`я дітей, профілактиці захворювань, безпеки їх життєдіяльності. Під час 
проведення пішохідних екскурсій звертати увагу на  перехід дітьми автомобільних і 
залізничних магістралей при цьому мати необхідну попереджуючу атрибутику. 

При складанні плану виховної роботи в літній період рекомендуємо 
використати  

 
Календар пам’ятних дат на червень-серпень 2016 року 

 
Червень 

 
1   Міжнародний День захисту дітей 
5   Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
6   День журналіста 
22  День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в  Україні 
24  День молоді 
28  День конституції України 

Липень 
  7   Свято Івана Купала 
                                                      Серпень 
12. Міжнародний день молоді. 
23. День Державного прапора України   
24. День Незалежності України. 




