


Повне найменування табору: 

дитячий табір відпочинку «Мрія» з денним 

перебуванням дітей при гімназії «Київська 

Русь» Дарницького району м. Києва 

  

Тип табору:  

з денним перебуванням дітей 

  

Засновник:  

управління освіти Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

 

Форма власності: 

Комунальна 

  

Місце знаходження: 

02140, м. Київ, вул. Гмирі, 2-в 

  

Контакти: 

тел.: (044) 220-09-25,  

електронна адреса: kiev_rus2013@ukr.net 

  

Начальник табору: 

Шинкар Наталія Віталіївна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель-методист, відмінник освіти 

України 

 

Змістовне обґрунтування принципів 

роботи пришкільного дитячого табору 

відпочинку “Мрія”: 

концепція%20дитячого%20табору.ppt#2. 
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8.00 – 8.30 – початок роботи, 

прийом дітей 

8.30 – 8.45 – ранкова  зарядка 

8.45 – 9.00 – лінійка 

9.00 – 9.15 – гігієнічна перерва 

9.15 – 9.45 – сніданок 

9.45 – 10.15 – бесіди з БЖД 

10.15 – 12.30 – прогулянка, 

екскурсії, виховні заходи, спортивні 

змагання 

 

 

 

12.30 – 13.00 – гігієнічна перерва, 

підготовка до обіду 

13.00 – 13.30 – обід 

13.30 – 14.00 – гігієнічна перерва, 

підготовка до сну 

14.00 – 15.30 – денний сон 

15.30 – 16. 00 – підвечірок 

16.00 – 17.00 – заняття в гуртках, 

ігри 

17.00 – кінець роботи табору 



Кращій в світі табір від усіх 

Нам дарують в Київській Русі 

Кращий від усіх, кращий від усіх 

Табір «Мрія» в Київській Русі 

  

Ватажки у нас тут вищий клас 

Щиро люблять і дбають про нас 

Тепер знаю я, тепер знаю я 

Кращий в світі табір «Мрія» ця 

  

Сумувати часу в нас нема 

В табір ми вступили не дарма 

Хай знають усі, хай знають усі 

Кращий табір в Київській Русі 

 





Девіз: “Ти не лінись, ніби бджілка ти трудись, 

                Люблять бджілки працювати, 

                медом друзів пригощати” 

  



Девіз: “Промінчики сонця зігріють теплом, 

                Будем веселі й щасливі разом” 

 



Девіз: “Зветься наш загін “Друзяки”, 

                заберемо всі подяки ” 

 



Девіз: “Дивосвіт, дивосвіт,  

                ми шлемо усім привіт, 

                Всі рівняйтеся на нас 

                бо світ навколо - просто клас!” 

 



 Всі шикуйтесь попорядку 

й дружно ідемо на зарядку 



На лінійку біжи швидко, до сніданку є ще час 

Ми путівку дня та пісню, гучно висловим для Вас 



Всі за стіл! 

Дізнатись час, на сніданок що у нас! 
 



 
Ми в загони    позбирались,  

щось цікавого дізнались 



На екскурсію відправляємось. 
Із пожежниками вітаємось 



Найсильніший хто у нас? – це 
покаже кожен  з нас 



Найсильніший хто у нас? – це 
покаже кожен  з нас 



Ти за милом відправляйся  

І водичкою вмивайся 



 

 

 

Сон приходить до кімнати. Тиша.  

Спокій на поріг.  

Треба спати, треба спати 



Любимо всі малювати, танцювати і 
співати 



Бантики заплітаємо,  
із друзями граємо 










