Планаванне
работы аздараўленчага лагера
з дзённым знаходжаннем“Планета дзяцінства”
на базе дзяржаўнай установы адукацыі
“Ананіцкі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа”
МЭТА: Захаванне і ўмацаванне здароўя вучняў, навучанне здароваму ладу жыцця. Стварэнне
сістэмы фізічнага аздараўлення дзяцей для свядомых адносін да свайго здароўя і
далучэння іх да прыродаахоўнай дзейнасці
Задачы:
 аздараўленне і фізічнае ўдасканаленне дзяцей;
 далучэнне дзяцей да здаровага ладу жыцця;
 стварэнне атмасферы здаровага ладу жыцця;
 выхоўванне свядомых адносін да аховы жыцця;
 выпрацаванне неабходнасцей у самастойным і сістэмным аздараўленні;
 прыцягненне кожнага дзіцяці да свядомага выбару здаровага ладу жыцця;
 пашырэнне праз сюжэт гульняў рухальнай актыўнасці дзяцей з улікам іх
індывідуальных і ўзроставых асаблівасцей;
 выхаванне грамадзянскіх і маральных якасцей, развіццё творчага мыслення,
неабходнага для практычнай дзейнасці, арыентацыі ў навакольным асяроддзі.
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“Дзень радасці і сяброўства”
Арганізацыйныя мерапрыемствы ( знаёмства з планам
работы, выбары ў Савет лагера, афармленне атрадных
куточкаў, бяспечныя паводзіны ў аздараўленчым лагеры)
Гульні на знаёмства “Разам – цікава!”
Аперацыя “Утульнасць”
Конкурсная праграма “Сто задумак для ста сяброў”
Гутарка “Мы па вуліцы ідзём”(прафілактыка дарожна –
транспартнага траўматызма)
“Дзень экалогіі”
Аперацыя “Зробім утульнай нашу школу”
Гульня “Забавы на школьным двары”
Выпуск газеты “ Прыгажуня прырода”
Завочнае падарожжа па старонках Чырвонай кнігі
Выстава “Прыгажосць побач”
“Дзень шчаслівага дзяцінства”
Гутарка “Няпісаныя правілы сяброўства”
Гульня “Будуем дом Сяброўства!..”
Гульня з прыказкамі і прымаўкамі “Моцна-моцна
сябраваць”
Конкурс “Што даражэй за золата?”
Інсцэніроўка сітуацый па супрацьпраўных дзеянняў
“Дзень здароўя”
Конкурс-віктарына “Са здароўем па жыцці”
Спартыўнае свята “Малыя Алімпійскія гульні”
Гульня “Карысныя парады інструктара Шапакляк”
Гутарка “Хто павінен клапаціцца пра маё здароўе”
Конкурс малюнкаў “Жыццё без шкодных звычак”
(прафілактыка курэння тытуню, забароненых сумесяў)
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“Дзень бяспекі”
Вусны часопіс “Нашы ворагі – табак і наркотыкі”
Круглы стол “Інтэрнэт: карысць ці шкода?”
Інтэлектуальны турнір “ Кола бяспекі” (пажарная бяспека,
па правілам дарожнага руху)
Урок фінансавай граматнасці “Пагаворым пра грошы”
“Беларусь – мая старонка”
Літаратурная віктарына “Мая малая Радзіма”
Паэтычнае падарожжа “Мая зямля, мая Радзіма”
Віктарына ”Моўныя скарбы роднага краю”
Конкурс малюнкаў “Будучыня зямлі, дзя я нарадзіўся”

