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    дзяржаўнай установы адукацыі 
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План  мерапрыемстваў  

летняга аздараўленчага лагера “Сонейка” 

дзяржаўнай установы адукайыі  

“Вясейская сярэдняя школа” 
з 1 чэрвеня 2022 года па 21 чэрвеня 2022 года 

 

Дата Змест і формы работы Адказны 
01.06 

Серада 

Давайце пазнаёмімся 

1. Камплектацыя атрадаў.  

2. Навучанне мерам бяспекі.  Гутарка “Увага, дзеці!”, 

“Асцярожна, дзеці!”(па правілах бяспекі на дарозе) 

3. Падрыхтоўка да адкрыцця лагера. 

Адкрыццё лагера. Танцавальная праграма “Солнышко 

лучістое” 

4. Гутарка  “1 чэрвеня – Міжнародны дзень аховы 

дзяцей” 

5. Віктарына “Свет казак” 

6. Хвілінка бяспекі “Бяспечны шлях дамоў” 

Выхавацелі, 

бібліятэкар 

02.06 

Чацвер 

“Дзень добры, лагер!” 

1. Урачыстая лінейка. 

2. Гульнявая праграма  “Дзень добры, лагер!” 

3. Выбары актыва лагера. Выбары актыва па атрадах. 

Афармленне атрадных вугалкоў 

4. “На двары ў нас гульня” – рухомыя гульні на свежым 

паветры. 

5. Гульня «О, счастливчик» 

6. Прагляд фільма 

7. Хвілінка бяспекі “Як паводзіць сябе пад час 

навальніцы” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

03.06 

Пятніца 

Дзень аховы прыроды. 

1. Віктарына - павуцінка  “Зямля – наш дом” 

2. Конкурс малюнкаў   “Прырода і мы” 

3. Прагляд мультфільма МЧС ( з цыкла бяспечных 

паводзін) 

4. Народныя гульні “Лапта” 

5. Гульня-віктарына “Час загадак” 

6. Хвілінка бяспекі “Калі ты адзін доіма” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 



04.06 

Субота 

Дзень здароўя 

1. Гутарка з медработнікам “Здароўе пачынаецца з 

чысціні” 

2. Пазнавальная праграма “Мы выбіраем здаровы лад 

жыцця” 

3.Конкурс малюнкаў “Беражы сваё здароўе” 

4.Гульні на вуліцы “Паміж двух агнеў”. 

5. Казачная віктарына “Хто на што годны” 

6. Хвілінка бяспекі “Ядавітыя расліны” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

06.06 

Панядзелак 

Помнім усіх паіменна (да 77-годдзя Вялікай 

Перамогі) 

1.Інтэлектуальная гульня   “Брава, хлапчукі!” 

2. Эстафета  “Рыцарскі турнір” 

3. Рухомыя гульні на свежым паветры 

4. Заняткі “Зялёны агенчык” 

5. Экскурсія да помніка загінуўшым аднавяскоўцам 

6. Хвілінка бяспекі “Як павродзіць сябе ў грамацкім 

месце” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

07.06 

Аўторак 

Свет вакол нас 

1.Кіналекторый 

2. Конкурс загадак  “Адкуль? Чаму? Як?”  

3. Спартыўнае  арыентаванне  

4. Конкурсна-гульнявая праграма “Асарці” 

5.Пазнавальная гульня   “Падарожжа ў горад 

Самацветаў” 

6. Хвілінка бяспекі “Як сябе паводзіць у лесе” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

 

08.06 

Серада 

“Мой дом -- Беларусь”— акцыя “Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся” 

1.Гутарка “Беларускія гульні, песні, звычаі”. Конкурс 

песен, чытальнікаў вершаў пра Беларусь. 

2. Віктарына “Завочнае падарожжа па родным краі” 

3. Конкурс малюнкаў “Беларусь мая, сінявокая” 

4. Рухомыя гульні на свежым паветры 

5. Прагляд ролікаў “Навальніца”, “Як пераносіць жару” 

6. Хвілінка бяспекі “Як паводзіць сябе ў летнюю спёку” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

09.06 

Чацвер 

У гасцях у казкі 

1. Віктарына “Падарожжа ў краіну казак” 

2. Пазнавальная гульня “Хто хоча стаць міліянерам” 

3. Конкурс малюнкаў  “Я і мой казачны герой” 

4. Вясёлыя старты 

5. Хвілінка бяспекі “Правілы паводзін з 

электрапрыборамі” 

6. Прагулка на свежым паветры 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

10.06 

Пятніца 

Дзень творчасці 

1. Конкурс “Ало, мы шукаем таленты” 

2. Народныя гульні “Гуляй, не сумуй ” 

3. Прадстаўленне праектаў  “Творчасць без межаў” 

4. Рухомыя гульні на свежым паветры 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 



5. Хвілінка бяспекі “Асцярожна, інфекцыя. Як сябе 

уберагчы?” 

11.06 

Субота 

“Зробім лета ярчэй” – у рамках акцыі “Лета на 

карысць” 

1. Працоўны дэсант. 

2. Конкурс малюнкаў на асфальце “Сябруюць дзеці на 

ўсёй планеце!” 

3. Конкурсная праграма  “Рознакаляровы свет” 

4. Спартландыя 

5. Хвілінка бяспекі “Правілы паводзін каля возера” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

13.06 

Панядзелак 

Дзень імянінніка 

1.Гульнявая праграма “Пад знакам задыяка”    

(віншаванне імяніннікаў) 

2. Гульні на свежым паветры 

3. Экскурсія па роднай вёсцы 

4. Гульня-віктарына “Беражы зубы з малку” 

5. Хвілінка бяспекі “Флікер – твой сябар” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

 

14.06 

Аўторак 

А ну, дзяўчынкі 

1. Гульня для дзяўчынак “Зорная гадзіна” 

2. Спартландыя  “ Самы спрытны, самы лоўкі” 

3. Конкурс “Міс Чэрвень 2022” 

4. Хвілінка бяспекі “Небяспечны інтэрнэт” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

15.06 

Серада 

Дзень кнігі 

1.Гутарка “Адкуль да нас прыйшла кніжка?” 

2. Конкурс малюнкаў “Казачныя сустрэчы” 

3. Выраб кніжак-раскладушак 

4. Паход у бібліятэку 

5. Хвілінка бяспекі “Правілы паводзін з незнаёмымі 

людзьмі” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

16.06 

Чацвер 

 

Сам сабе дапаму, я здароўе берагу 

1. Конкурс малюнкаў “Калі б я быў чараўніком” 

2. Гульня “У гасцях у Айбаліта” 

3. Звычайныя незвычайныя гульні і эстафеты 

4. Прагляд ролікаў “Зяленая аптэка” 

Хвілінка бяспекі “Незнаёмыя пабудовы – нашы ворагі” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

17.06 

Пятніца 

У царстве Берандзея 

1. Віктарына “Хто ў лесе жыве, што ў лесе расце? ”  

2. Экскурсія  на раку 

3. Падарожжа у свет лекавых раслін 

4. Прагляд ролікаў “Асцярожна,клешч”, “Укусы 

насякомых” 

5. Хвілінка бяспекі “Штармавое папярэджванне” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

18.06 

Субота 

Дзень смеха 

1. “Рассмяшыце  Несмяяну” -  конкурс вясёлых 

падарожжаў, незвычайных прыгод 

2. Тэатр –экспромт “Як Іван-царэвіч Васілісу ратаваў” 

3.Турнір па піянерболе “Вясёлы мяч” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 



4. Віктарына “Я ведаю свій родны край 

5. Хвілінка бяспекі “Сваё зберагу і чужога не вазьму” 

20.06 

Панядзелак 

Дзень памяці 

1. Прагляд фільма “22 чэрвеня -  пачатак Вялікай 

Айчыннай вайны” 

2. Гутарка “Слова пра подзвіг”. Экскурсія ў школьны 

музей 

3. Аперацыя “Памяць” і ўскладанне кветак да помніка 

загінуўшых воінаў 

4. Турнір знатакоў 

5. Хвілінка бяспекі “Канікулы без дыму і агню” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

21.06 

Аўторак 

Развітанне з лагерам 

1.Забаўляльна- гульнявая праграма “Летнія дзянькі” 

2.Дыскатэка “Танцуй, не сумуй” 

3.Закрыццё лагера 

4. Хвілінка бяспекі “Бяспечнае лета” 

Выхавацелі 

Настаўнік 

фізічнай 

культуры 

 

 

 

 

Начальнік  лагера                                                                          І.Ю. Пяцігор 
 


