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Вінок Борщівщини – світанок 

України.

Стрічки його - майбутнє 

дітвори. 

Ми в дружбі, щасті, помислах –

єдині.

Вперед крокуємо дружно до 

мети.

Наш щедрий край завжди гостей 

чекає

Чекає на дзвінкий дитячий сміх, 

Для кожного наш табір двері 

відчиняє

Надія у майбутнє об’єднала всіх!

 



 
 

 

 

Колір: Веселковий 

Гасло: «Краю веселковий, небо голубе.  Рідна Україно, я люблю тебе!»  

МОТИВАЦІЯ:Справжнє розуміння української культури неможливе без 

знання народних традицій та обрядів, без знайомства з національними символами і 

оберегами. Одним із таких символів-оберегів є український вінок.  

"Віночок вити- життя любити"- ці слова долинули до нас з найвіддаленіших 

часів. Вінок з квітів, колосся та ягід був своєрідним символом Матері-Землі, 

найрідніший першоголос її одвічної життєдайної сили, сповитої сивими крильми 

лебединої вірності. 

Вінок у стародавніх віруваннях-то наша свята Душа Безсмертя, таїна 

продовження роду, квітучість та багатство.  
 

ПЛАН ДНЯ 

1. Розповсюдження легенд, які пройшли крізь час про український вінок. 

ЛЕГЕНДИ ПРО ВІНОЧКИ 

Йшла дівчина по калину, а зустрів її парубок і каже : "Знімеш вінок - моя 

будеш". Не веліла матуся їй знімати віночок, та парубок гарний, говорив красиво, а 

ласкавий погляд зігрівав серце. Юнак так гарно її просив, що вона скорилася. Зняла 

дівчина віночок, в ту ж мить нею заволоділа «нечиста сила», бо під виглядом 

парубка був сам дідько, який і забрав її до себе. Тому в  народі кажуть, що вінок 

оберігає від нечистої сили. 

А ще було це чи не було, та розповідають, що в одному селі жили парубок і 

дівчина. Він був красень, і вона йому до пари була. Ось і вирішили вони 

одружитися. На весіллі, коли грали щодуху музики, а гості та господарі завзято 

витанцьовували польку, на село напали татари. Усіх чоловіків повбивали, хати 

попалили, а молодих дівчат, а з ними і вродливу наречену забрали в полон..  

Якось трапилася нагода втекти. Вартовий, який їх стеріг, заснув, а двері 

зачинити забув... Умить осідлали дівчата баских коней і полетіли, як вітер. .. Коли 

татари помітили втечу, то кинулись їм навздогін. Ось - ось наздоженуть. Та 

зірвала з голови одна дівчина свою синю стрічку і кинула поза спину, і в тому місці, 

де лягла стрічка, завирувала глибока ріка. А дівчата тікали все далі...  

Довго перебиралися татари через річку. Але намір свій не полишили. Стали знову 

дівчат наздоганяти. Тоді друга дівчина зняла свою зелену стрічку і кинула за 

спину. І став позаду густий чорний ліс. А дівчата помчали далі. Закричали татари, 

але назад не повернули, почали через ліс пробиратися... Ось знову наздоганяють 

вони дівчат.... Кинула тоді третя - стрічку червону. І за спиною враз вогонь 

запалав. А пройти крізь полум'я татари не змогли. А дівчата, позбувшись своїх 

поневолювачів, щасливо добрались на рідну землю. Відтоді вважають, що віночок 

може захистити молоду дівчину від лиха та від нечистої сили, і стрічки у ньому - 

зелена, як життя, коричнева, як рідна земля, блакитна, як вода, жовта, як сонце, і 

червона, як молодеча врода.  

2. Концерт-презентація педагогічного колективу «Крок до зірок».  
 

 

3. Святкова дискотека «Барви сонячного літа» . Салют, феєрверк. 

ВЕСЕЛКОВИЙ ДЕНЬ 



 
 

 

 

 

 

 

Колір: Синьо - жовтий 

Гасло: « Небо блакитне, вінок в різноцвітті  

             Моя Україна – найкраща у світі!» 

Мета:  Познайомити таборівників з історією державних символів України; 

виховувати повагу до національних, духовних, культурних надбань народу ; 

сприяти формуванню національної свідомості та  виховання відчуття патріотизму; 

розширювати знання вихованців про традиції, звичаї;  

розвивати громадянську позицію, почуття відповідальності за спільне майбутнє та 

відчуття європейського громадянства;  

формувати усвідомлення власної ролі і значення в житті суспільства свідомого 

громадянина України та ЄС;  

ПЛАН ДНЯ 

1. Парад таборових команд та вплітання стрічок єднання у вінок 

української звитяги.  

2. Флешмоб «Наш прапор - наша гордість»  та запуск голубів миру.  

3. Година спілкування «Без вогонь і прикрас хтось вмирає за нас». 

4. Концерт родинної творчості «Сімейний портрет». 

5. Майстер-клас по виготовленню таборової символіки. 

6. Екскурсія по табору. Тренування вмілості з метання ядра. 

7.Святкова ватра та написання послання наступним поколінням. 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ 



 
 

 

 

Колір: Червоно - чорний 

Гасло: «Живу їх пам'ять вік шануєм…» 

Мета:  Вшанувати пам’ять про Січових Стрільців, героїв УПА, бою під Крутами, 

Революції Гідності, воїнів АТО. Прищеплювати любов до Батьківщини, виховувати 

патріотичну свідомість,  розвивати бажання стати гідними громадянами України. 

Сприяти розвитку пізнавального інтересу. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Патріотичний захід «А сотню вже зустріли небеса»  
Фрагмент:  Ведучий: Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. 

Дівчина-Україна:   Сторіччями здригався мій народ від ярм, від зрад й кривавих 

заворушень, і мову як духовний оплот втирали в бруд прямісінько у душах. 

Шевченко вмер. І Лесі вже нема. Є незалежність. Є уже свобода. І все одно ще 

темно від примар. І все одно щось гірко труїть воду. Ведучий: Здавалось все 

скінчилося, давно минуло і більш ніхто не пройде шляхом тих кривавих дій. Та не 

так здавалось, як вже сталось. Що робиться з тобою, чому ти плачеш,  Україно? 

Дівчина-Україна:  В вогні та диму страдають мої міста. Мене понищено, спалено. 

А найбільше серце обливається кров’ю за сотні моїх дочок і синів, які загинули від 

куль власної влади. Ще болять і кровоточать рани, земля захлинається від крові та 

сліз матерів,сестер,побратимів. 

«Небесна Сотня»…Юнаки,батьки                Щемить у грудях, і душа болить 

Їх імена мені ніколи не забути –                   За долю мого рідного народу. 

Вони ж за мене полягли,                               Але у серці іскра ще горить, 

Так як і ті, що захищали Крути.                    І не втрачаю віру у свободу. 

2. Поїздка в с. Гуків Чемеровецького району Хмельницької області  до 

пам'ятного знака Роману Шухевичу, генерал-хорунжому Української 

Повстанської Армії,(відкритий  13 жовтня 2005 року в околицях місця, де 

спалили  його тіло). 

3. Гра «Стежками героїв-патріотів». Тренування вмілості з неповного 

розбирання та складання автомата. 

4. Розучування пісні  «Хорунжий» (слова і музика Олега Покальчука). 

5. Тематична ватра «Січові Стрільці! Безсмертні борці, цвіт і совість нашої 

нації».          (Присяга Українськиих Січових Стрілців).  
 

ДЕНЬ ГЕРОЇВ 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

 

Колір: Голубий 

Гасло:  «Все, що можна для миру віддаймо 

              Збережім для нащадків життя!» 

Мета: Показати вихованцям масштаб небезпеки війни,  можливості в її 

запобіганні; пояснити що повага до націй - ключ до розв’язання проблеми 

виживання людства; підвести дітей до усвідомлення зовнішньої політики 

української держави в зміцненні миру ; сприяти формуванню у підлітків соціального 

оптимізму, віри в остаточну перемогу; розкрити взаємозв’язок участі у відстоюванні 

миру й готовності до захисту рідної України. Залучення  вихованців до різнобічної 

роботи в підтримку миру, спонукання  до осмислення проблем миру, обмін 

інформацією та практичного досвіду  діяльності по його досягненню.    

ПЛАН ДНЯ 

1. Зустріч з представниками дитячої громадської миротворчої організації 

«Клуб юних миротворців з м. Кам’янець - Подільський (керівник 

Барановський Володимир Іванович) . Колективне заняття з військового 

строю. 

2. Актуальна розмова «Моя думка».  

Хід бесіди: 

Ведучий: Дорогі друзі, присутні, гості сьогодні ми будемо обговорювати одну з 

найважливіших тем – тему миру і дружби. Перш ніж розпочати розмову, я 

попрошу кожного з вас доповнити незавершені речення. В кінці нашої 

зустрічі ми порівняємо, чи змінилася ваша думка на тему миру і дружби. 

Цілком ймовірно, що ви відкриєте для себе щось нове… 

(Учасникам зустрічі роздаються картки з початком речення) 

• Друг це той, хто...• Мир - це...• З другом я часто...• Приятель і друг не зовсім одне й 

те саме, бо...• З другом можна...• Я товаришую з… тому що... 

(Учасники заходу продовжують фрази. По закінченні роботи відкладають 

картки на край столу до кінця заходу).  

Ведучий: Чому люди святкують День Миру? Для більшості людей планети Земля 

мир – це повсякденна реальність. Та для багатьох людей спокійне життя — це лише 

казкова мрія. 

ДЕНЬ МИРОТВОРЦІВ 



 

В 1982 році Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру 

(International Day of Peace) як день глобального припинення вогню і відмови від 

насильства. З тих пір свято, яке відзначається 21 вересня, залучило мільйони людей, 

охопивши багато країн 

та регіонів. Цей день закликає людей не тільки замислитися про мир, а й зробити 

щось заради нього. 

Ведучий. Давайте разом подумаємо  яким би ви хотіли бачити світ, і що можна 

зробити, щоб світ став кращим? З чого почати? Наприклад, у кожного з нас є руки. 

Що ми можемо зробити цими руками? (писати, навчатися у освітньому закладі, 

допомагати вдома, грати на музичних інструментах, їсти, малювати, тощо) 

Ведучий. Ми можемо робити руками багато хорошого. Але чому трапляється, що 

люди починають робити своїми руками погане: беруть в руки зброю, створюють 

бомби? Тому, що в голову приходять погані думки. Все в світі залежить від того, 

про що ми думаємо, які у нас думки. Чому так відбувається? Може тому, що люди 

не уміють дружити? Вони не знають, що таке дружба та мир? Навіщо потрібна 

дружба? За допомогою вправи «Моя думка» , ви можете висловити свою точку зору 

на це питання. 

      Тренінг «Моя думка». 

З протилежних сторін залу висять два плакати: «Дружба не потрібна?», «Дружба  

потріб-на?» (Дітям пропонується визначити свою позицію і стати біля того плакату, 

який відповідає їхній точці зору. 

 Інтерактивна вправа "Знайди собі подібного".  

Крок 1. Учасники стають в коло. Ведучий просить їх закрити очі і не розмовляти 

один з одним. Ведучий прикріплює на спини маленькі малюнки (сонечко, хмаринка, 

квітка, серце і один малюнок грозових хмар).  

Крок 2. Ведучий дає завдання дітям: «знайти собі подібного». Розмовляти при цьому 

не можна.  

Крок 3. Ведучий звертає увагу дітей на те, що один учасник залишився і задає йому 

запитання: "Як почуває себе той, хто залишився наодинці, без друзів?".  

Ведучий. Ми можемо допомогти світу? Щоб зробити це, ми завжди повинні 

пам'ятати про усе добре, що в нас є і використовувати це у своєму житті, у своїх 

словах і вчинках, дарувати добро тим, хто поруч з нами. Довіряти один одному. 

Надавати допомогу і знати, що ви комусь потрібні. 

 

3.Написання  відкритого звернення до міністра оборони та подання статті в 

газету «Галицький вісник». 

4.Фестиваль патріотичної пісні «Гордо в Україні ми живемо». 

5.Робота таборової пошти. 

 



 
 

 

 

Колір: Бузковий 

Гасло: «Розкрива обійми рідна Україна і живе надія в дитячих серцях!» 

Мета: Формування самодостатньої особистості, здатної відповідати за свої рішення 

та вчинки, розвиток пам’яті, мислення, аналітичних здібностей, уяви, формування 

розуміння значення свідомого вибору лідера  колективу, виховання почуття 

взаємодопомоги, відповідальності за взяті зобов’язання. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Загоновий конкурс «Алярм». 

Матерали на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту 

borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

2. Сюжетно-рольова гра «Вибори президента табору». 

 Сценарій на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту 

borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

3. Загальнотаборовий захід, спланований та проведений органом 

дитячого самоврядування .  

Лідерам загонів та іншим дітям, делегованим загонами до органу 

дитячого самоврядування,  дається можливість самостійно організувати та 

провести вечірній захід для цілого табору (спортивні змагання, тематичну 

вечірку чи дискотеку, ватру, конкурс для виховників і т.д.).  Якщо потрібно 

виховники надають допомогу. 

4. Ритуал запалювання свічки-бажання «Моя фантастична мрія». (Свічку 

запалити та передавати по колу із словами «Я хочу, щоб завтра….)   

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ 
ТА ДИТЯЧИХ ІНІЦІАТИВ 



 

 

 

 

Колір: Барвінковий 

Гасло: «Україно, люба! Ти ще жити будеш,  

             Бо твої таланти золоті ростуть!» 

Мета: Дати можливість дітям дізнатись про захоплення своїх друзів, виявити 

творчо обдарованих таборівників; створити позитивний емоційний настрій,  сприяти 

формуванню вмінь та навичок виконавської майстерності; розвивати самостійність 

та креативність мислення, збагачувати словниковий запас, естетичні смаки, 

культуру слухання та виконання.  

 ПЛАН ДНЯ 

1. Зустріч з народними умільцями та проведення майстер-класів:  Харатін 

І.О.(керівник гуртка народної творчості Скала-Подільського дитячого парку), 

Белюх Н.І.  (майстер декоративно-прикладного мистецтва) . 

2. Святкова презентація дитячих обдарувань  та творча виставка власних 

робіт «Табір має таланти» . 

3. Тренінгові ігри «Щоб діти були щасливими». 

«Чи є схожі люди» 

Дітям ставиться на обговорення питання: чи є схожі люди. Потім виховник дає 

кожному листок паперу, просить з заплющеними очима і в повній тиші зігнути 

листок навпіл, відірвати правий верхній кут (виконати це 4 рази).  Після цього, 

розплющивши очі, розгортають листочки і дивляться, що вийшло. Виховник робить 

висновок, що як немає двох однакових робіт, так немає двох однакових людей, 

кожна людина заслуговує на добре ставлення.  

«Позитрон» 

Діти перекидають один одному м’яч – «заряд позитивної енергії» з побажаннями чи 

компліментами. 

4. Культурно-розважальна дискотека на свіжому повітрі.  

 

 

ДЕНЬ ТАЛАНТІВ 



 

 

 

 

Колір: Золотий 

Гасло: «Щоб завжди перемагати, всі традиції вивчати 

             І якщо потрібно вміти, батька й мати захистити 

             Бути сильним, і як сину, боронити Батьківщину 

             Стати гідним честі й мови, української держави!» 

Мета: Створити атмосферу свята. В іграх та змаганнях виховувати любов до 

фізкультури та спорту; розвивати прагнення долати труднощі; зміцнювати здоров’я; 

підвищувати рівень тренованості; прищеплювати навички спортивної етики та 

дисципліни.  

ПЛАН ДНЯ 

1. Спартакіада «Золота булава». Змагання з таборового п’ятиборства. 

Гучномовка – ехо «діти повторюють закінчення тричі» 

Яка година є у нас? ( нас) 

А яка погода в вас (вас) 

Один і один – це завжди два ( а ) 

Думай, думай голова (а ) 

А ви впевнені, що так ( так ) 

А насправді воно як ( як) 

Досить вже відповідати ( дати ) 

Йдем на стадіон стрибати ( бати) 
 

2. Встановлення таборових рекордів та присвоєння жартівливих номінацій. 

Рекорди 

Найтонша талія – дівчата 

Найдовша стопа – хлопці 

Найвищі хлопець і дівчина 

Найнижчі хлопець та дівчина 

Коса – дівоча краса 

Номінації 

Нічна тиша – не для мене 

Люблю поспати 

Помічник виховника 

Серце віддаю дітям 

Щирий друг 

 

 

3. Бесіда «Видатні спортсмени нашого міста». Зустріч  з головою районної 

федерації футболу П. М. Фаринюком, КМС. 
 

4. Спортивно – розважальна гра на місцевості «Зелена п’ятка». 

Розповідається легенда про викрадення спортивного інвентаря. Особлива прикмета 

негідника – зелена п’ятка. Завдання: знайти і знешкодити злодія та повернути 

вкрадене. 

5. Таборовий забіг Миру. 

СПОРТИВНИЙ ДЕНЬ 



 

 

 

Колір :  Шафрановий 

Гасло :  «Моя Україна – це ліс і озерця 

              Безмежні степи і чарівні джерельця!» 

 

Мета: Вчити дітей любити та охороняти природу рідного краю, познайомити їх з 

різноманітністю і багатством тваринного та рослинного світу, викликати бажання 

краще пізнати оточуючий світ, розкрити його незвідані таємниці,виховувати любов 

до Батьківщини,формувати почуття відповідальності, бажання працювати над 

збагаченням  різноманіттям рослинного світу. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Екологічна акція в печері «Кришталева». 

с. Кривче, Борщівський район. 

В.о. завідувча печери "Кришталева" - Семенюк Надія Романівна 

тел.моб      +380972757247 

Графік роботи:   Понеділок - вихідний 

Вівторок - середа 10.00 - 17.00 Четвер - неділя 10.00 - 18.00 

2. Ігри на природі за межами табору «Місто малюків», «Музей непотрібних 

речей» 

Місто малюків 

Дітей поділити на групи по 4-5 чоловік. Для кожної групи виділяється територія 1м 

х 1м. Завдання: за визначений час (15 – 20 хв.) з природних матеріалів (шишок, 

сухих гілочок, камінців) збудувати «місто малюків» з доріжками, будинками і т.д. 

Придумати назву та історію про жителів міста. 
 

Музей непотрібних речей 

Виховник просить дітей відшукати та принести непотрібні речі. Далі дітей поділити 

на групи по 4 – 8 чоловік. Необхідно за 15 хв. з принесених предметів зробити якусь 

композицію для музею. Учасники презентують свої роботи. Організовується 

виставка. Роботи оцінюються, кращі з яких нагороджуються. 

3. Спілкування  на екологічній галявині «Чисте довкілля – здорова нація». 

Операція «Джерельце». 

Матеріали для проведення години спілкування розміщенні на сайті  

Борщівського районного БДТ (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

4. Природоохороннй журнал «Хай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не 

буває». Складання ребусів, кросвордів та відгадування  загадок, 

наприклад . 

ДЕНЬ ПРИРОДИ РІДНОГО КРАЮ 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/


 

 

 

 

Колір: Вишневий 

Гасло: «Похилився поет над минулим 

   Над життям, що піснями цвіло!» 

 

Мета: Познайомити дітей з відомими поетами нашого краю, надати їм можливість 

спробувати свої літературні сили,прививати естетичні смаки, розширити 

літературно-краєзнавчий світогляд. Виховувати почуття гордості за літературні 

надбання наших земляків, повагу до рідного слова. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Поетично-художня майстерня «Чую мелодію слова». 

 Поетично-художня майстерня працює в кожному загоні, де діти поділені на 

групи по 5-7 чоловік. Кожна група  працює над написанням віршів на тему рідної 

землі, Батьківщини, перебування в таборі тощо. Художньо оформляє складені 

вірші малюнками. Відбувається презентація. Автори кращих загонових робіт 

представляють свої творіння на розсуд цілого табору під час конкурсу «Турнір 

поетів». 

 

 
 

 2. Мистецький конкурс «Турнір поетів». Літературна виставка «Ювіляри 

року». На заході присутні запрошені  відомі  поети краю: Ганна Костів-Гуска, 

Леся Любарська, Алла Блонська.  Сценарій на сайті Борщівського районного БДТ 

(адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/). 

 

3.Година народознавства « Тарас Шевченко – співець краси рідного краю».  

Куратор заходу: директор Борщівського  обласного краєзнавчого музею 

Сохацький Михайло Петрович. 

Співучасникзаходу: головний зберігач музею Т.Г. Шевченка  Николин Наталія 

Ілларівна (Адреса та контакти  установи 48700, м. Борщів, вул. Шевченка, 9.Тел.: 

(03541) 2-16-92,експозиція краєзнавчого музею розміщена в залах колишнього  

„Народного Дому” – будинку збудованого  в 1908 р. Тематичні експозиції 

розповідають про історію краю від найдавніших часів до наших днів).  

Сценарій на сайті Борщівського районного БДТ 

(адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

 

4. Екскурсія в редакцію районного часопису «Галицький вісник». Зустріч з 

Марією Фафруник-Довгошиєю, членом спілки журналістів України та Петром 

Довгошиєю, редактором радіостудії «Голос Борщівщини», головою районної 

організації «ПРОСВІТА».  

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 

 ПОЕТИЧНОГО СЛОВА 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/


 

 

 

 

Колір:Брунатний 

Гасло: «Найкраща у світі моя Україна, 

             ЇЇ обереги – верба та калина!» 

Мета: Розширювати уявлення у дітей про народні символи, духовні і побутові 

обереги українців, навчити виготовляти ляльку-мотанку,збагатити знання діток 

новою інформацією, розвивати вміння займатися пошуковою роботою, виховувати і 

поглиблювати почуття любові до рідної домівки, отчого краю, рідного слова, 

інтерес до народних традицій та оберегів. 

ПЛАН ДНЯ 

1.Майстер-клас «Оберіг душі і родини». 

Матеріали для майстер-класу – текстовий та презентація - на сайті Борщівського 

БДТ (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

2. Літературно-музична композиція «Щира, багата як світ наша мова». 

Сценарій на сайті Борщівського районного БДТ 

 (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

3. Психологічна гра «Вростаємо корінням в рідну землю». 

4. Читання  вголос  легенди про вербу та калину. 

 Жили колись в одному селі мати Вербена та її дочка Калина. Мудра й мила 

зростала дівчинка до того ж чарівниця вона була: всі трави знала, пташок 

лікувала, дерева від хвороб рятувала. Та довідались про чарівницю Калину вороги. 

Вирішили її згубити, щоб землю українську багату завоювати, хворості і зло на 

людей напустити. День був ясний, коли пішла дівчинка коси травами розчісувати, 

горобчиків годувати. Калина стомилася і прийшла до криниці. Схилилася над нею, у 

жменю води взяла. Аж раптом почула рідний неньчин голос здаля: «Калино,  не пий 

водиці…» Дівчина дуже хотіла пити й не звернула на це увагу. Та тільки-но перші 

краплі до губ піднесла, пташина маленька крилом їх знесла. Вдруге воду до губ 

піднесла – і навік деревом – калиною над водою стала…Бігла мати. Плакала. 

Шукала, та вже доньки любої не застала. Натомість гарне і пишне деревце 

стояло, сльозинками-намистинками сіяло. Схилилася мати над криницею, затулила 

серцем ту воду-кровицю і проросла над нею вербицею. Минуло відтоді багато років, 

та матуся-верба все оберігає водні джерела, аби люди ніколи не зазнали лихих 

чарів. 

5. Вечірній експедиційно-польовий збір «Національні символи».  Ігротека 

«Історичний круїз».  Матеріали на сайті  Борщівського районного БДТ. 

ОБЕРЕГИ УКРАЇНИ 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/
http://borshsvtvorhist.jimdo.com/


 

 

 

 

Колір: Салатовий 

Гасло: «Іменинників вітаємо 

  Стіл святковий накриваємо!» 

Мета:  Формувати дружній дитячий колектив, сприяти встановленню хороших 

товаристських стосунків між дітьми та гарного святкового настрою; виховувати  

почуття доброти, взаємоповаги. Посприяти розвитку творчих здібностей, умінь і 

навиків колективної творчої діяльності, згуртуванню таборового колективу. 

Створити позитивно-комфортний психологічний мікроклімат. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Пізнавально-розважальна програма «Іменинник ТВ+» з гастрономічним 

фестивалем «Галицька дефеляда». 

 

2.Майстер- клас по виготовленню вітальних листівок в стилі квілінг. 

3. Театр – експромт « Пригоди на острові Привітань». 

4. Ігри «Балакуча скриня» , «Їсти - не їсти», «Романтичний бутерброд», 

«Товстощокий губошльоп» . 

 

5. Змагання з написання згущеним молоком привітальних побажань на 

млинцях. 

 

6. Святкова лотерея «Листівка щастя». 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ІМЕНИННИКА 



 

 

 

 

Колір: Малиновий 

Гасло: «Моя Україна – козацька це слава, 

              Така волелюбна і мирна держава!» 

Мета: З'ясувати, що таке українське козацтво як культурно-історичний феномен; 

дослідити витоки створення козацтва як аристократії національного духу, 

високоморальної еліти нації; через ідеал запорозького козака допомогти молодому 

поколінню усвідомити державотворчі інтереси нашого народу, спонукати до 

активної діяльності в ім'я України; створити сприятливі умови для виявлення 

творчих здібностей і таланту дітей, надати їм можливість спробувати силу і 

спритність, розвивати навички самовдосконалення тіла і духу на прикладах епохи 

Запорізької Січі; виховувати почуття гідності. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Гра – бойовик «Пригоди козаків у Замковому лісі»  

2. Пізнавальний конкурс «Отаман табору 2015»  (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

3. Змаг у вмілості стрільби із професійного лука. 

4. Велика козацька ватра з святковим перекусом «Де козак, там і слава!»  

Хід ватри 

1. Церемонія відкриття. Відкриття впливає на подальший настрій учасників ватри. 

Тому ватру слід  відкривати урочисто, наголошуючи на символіці ватри (єднанні 

усіх таборівників, паралелі з козаками).  

2. Ведучий. В ролі ведучих можуть виступати козацькі персонажі, які мають  

відповідний голос, авторитет, швидку реакцію і вміння пристосуватися до ситуації, 

акторський хист, почуття естетики і доброго тону.  

3. Виступи загонів на завдану тему. Виступи продиктовані темою ватри. Завдання 

отримуються завчасно. Наприклад, козацькі сценки. 

4. Пісні.  Всі точки на ватрі повинні чергуватися піснями. Під кінець ватри варто 

співати більш спокійних пісень. 

5. Час закінчувати ватру. Варто закінчувати у момент, коли “хочеться ще!”, щоб 

наступна ватра чекалася з нетерпінням. 

6. Церемонія закриття. Традиційно виконуються “Сіріли у сумерку”, “Ніч вже 

йде”, “Іскра”, “На до-бра-ніч”, “Царю небесний”. 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО 

КОЗАЦТВА 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/


 

 

 

 

Колір: Багряний 

Гасло: «Зійшлися ми в одній родині, щоб пом’янути славний час , 

            Коли в офіру Батьківщині, себе принесли кращі з нас!» 

Мета: Розширити та поглибити знання таборівників про незалежну Україну. 

Вшанувати пам’ять героїв Революції Гідності, воїнів АТО. Підвищити рівень 

національної свідомості та бажання стати гідним громадянином України. 

Формувати активну життєву позицію; спонукати вихованців до активної участі в 

житті суспільства, виховувати у дітей почуття патріотизму, національної гордості, 

любові до рідного краю.  

 ПЛАН ДНЯ 

1. Проведення лінійки – шани «Герої не вмирають» біля каплички Святої 

Трійці, що знаходиться на Лисій горі  поза містом Борщів. 

2. Вишкіл вмілості з долання смуги перешкод в Замковому лісі. 

3.Бесіда «Хоробрі серця» з он-лайн спілкуванням з головою районної 

громадської організації «Самооборона» Світланою Сорентіно. 

 (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

4.Майстер- клас по виготовленню сувенірів – оберегів воїнам АТО 

«Повертайтесь живими!»  : 

- в техніці квілінг (серце - єднання) 

- паперопластика (голуб миру) 

- плетіння з бісеру(синьо-жовті браслети-обереги) 

5.Патріотичний вечір та фотовиставка «Героїчними сторінками України» 

(адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

6.Тематична ватра та запуск дитячих надій у нічне небо, прикріплених  до 

повітряних ліхтарів. 

 

 

ГЕРОЇ МОГО НАРОДУ 

http://borshsvtvorhist.jimdo.com/


 

 

 

Колір: Болотяний 

Гасло: «Усе таємне в міфах і незвичне безмежно дивне ніби й неземне, 

і світле й темне, дуже фантастичне, але цікаве та просто чарівне!» 

Мета:  Познайомити дітей з уявленнями наших предків з обрядами, розвивати 

творчу уяву, естетичні смаки. Виховувати гордість за невичерпну скарбницю 

української міфології, пошану до живої природи, розвивати бажання оберігати все, 

що оточує і створювати власними руками нові дива. Формувати поняття гармонії 

людини і природи, людини і людини, бо тільки в єдності запорука життя. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Етно – захід «Вечорниці  подільських відьом та русалок ».                                                                                           

2. Конкурс жахів «Зроблено в таборі». 

3. Змаг по виготовленню атрибутів свята: ліхтариків з гарбуза з розповіддю 

легенди про «Скупого Юхима» та  запуск Купальських віночків.  

Легенда «Скупий Юхим» 

Відомо про людину, яку називали «Скупий Юхим». Якось Скупий Юхим запросив 

чорта в шинок випити. Виправдовуючи своє прізвисько, він не хотів платити і 

переконав того обернутися монеткою, якою Юхим міг розрахуватися за випивку. 

Коли нечиста сила  перетворилася на монету, Юхим вирішив залишити її собі і 

поклав у кишеню до срібного хреста, який заважав дідьку перетворитися назад у 

свою звичайну форму.Через деякий час, Юхим звільнив його з умовою, що той не 

буде турбувати його протягом року, а в разі, якщо Юхим помре, не забере його 

душу. Через рік чоловік знову хитрістю умовив нечистого забратися на дерево, 

щоб зірвати фрукт. Поки той був на дереві, Юхим вирізав хрест на стовбурі і той 

не міг злізти з дерева. Юхим звільнив його за обіцянку не турбувати ще 10 років. 

Пройшли роки, і чоловік помер. За легендою, Бог не дозволив такій людині 

потрапити до Раю. чорт, будучи незадоволеним, що Юхим провів його, і, 

пам'ятаючи про свою обіцянку не забирати душу, не дозволив йому потрапити в 

Пекло. Він відправив скупого чоловіка в темну ніч з палаючою вуглинкою для 

освітлення шляху. Той поклав вуглину в вирізану ріпу і з тих пір бродить по Землі. 

4. Написання  листів щирості «Розкажу тобі про себе». 

5. Чорно- біла вечірня ватра «У світі страшних звуків» та Церемонія 

спалювання дитячих страхів. 

ДЕНЬУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ 



 

 

 

Колір: Молочний 

Гасло: «Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається, 

            Радість б'ється в нім щоднини- це ж чудово для людини!» 

Мета:Познайомити дітей з основами здорового стилю життя, здійснення 

профілактичної роботи з негативними проявами, збереження та зміцнення здоров’я 

дітей, удосконалення функціональних можливостей організму, мотивація на 

здоровий спосіб життя та виховання культури здоров’я. 

ПЛАН ДНЯ 

1. Перегляд кінофільму «Оберіг життя» (адреса 

https://www.youtube.com/watch?v=hO13Dftxzmk),   та  мультфільму «Щоб 

бути здоровим»  з частуванням молоком. 

(адреса https://www.youtube.com/watch?v=8GjEDdYETq4) 

2. Спортивні естафети «Виховник і я – щаслива табірна сім’я». 

(адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

3. Інформаційний коктейль: бесіда «Розмова про наболіле» , проведення 

опитування за тестом «Чи схильний ти до шкідливих  звичок», 

експрес- малювання «Мивеселі і кмітливі будні творимо щасливі». 

(адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

4. Конкурс загонових агітбригад та захист проектів «Моє здоров’я – моя 

турбота»  

Кожен загін оформляє проект – пам’ятку на тему здорового способу життя на 

листку формату А2, презентують свої роботи у довільній формі. 

5.  Театр тіней. Вистава – застереження «Життя – твій вибір». 

      6.   Зустріч з психологом біля таборової ватри «Я соромлюсь свого тіла» 

 

 

 

 

ДЕНЬЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=hO13Dftxzmk),%20%20%20та


 
 
 

 

Колір: Волошковий  

Гасло: «Є на світі скарбів так багато, їх Земля віддає недарма!»  

Мета: Розширити знання дітей про лікарські рослини своєї місцевості, їх цілющі 

властивості для здоров’я та розвитку людини,  місцезнаходження та періодизацію 

збору; навчити розпізнавати лікарські рослини за зовнішніми ознаками, вміти 

називати та знати цілющі властивості. Познайомити із коренем живокосту та 

живицею; формувати пізнавальний інтерес до «природної аптеки», розрізняти на 

запах і смак, узагальнити знання про методи лікування травами, розуміти взаємодію 

організму людини з навколишнім середовищем; розвивати спостережливість, 

уважність під час збору і використання лікарських рослин; виховувати любов та 

дбайливе ставлення до живої природи, а саме до рослин, що мають цілющі 

властивості; виробляти естетичний смак та велике бажання підтримувати своє 

здоров’я, піклуватися за тими, хто хворіє. 

ПЛАН ДНЯ 

1.Автобусна мандрівка рідним краєм з відвідуванням Гермаківського 

дендропарку загальнодержавного значення в Україні, який розташований у 

межах Борщівського району Тернопільської області, при північній частині села 

Гермаківка. Площа 56 га.( Парк був створений заслуженим лісівником України М. 

Г. Денекою. Перші насадження закладені ним 1936 року. Активні роботи зі 

створення парку почалися у 1956 році. З 1972 року надано статус: парк-пам'ятка 

садово-паркового мистецтва республіканського значення.Поблизу села зберігся 

Траянів земляний вал (висота 6–8 м, ширина 20–25 м, довжина 25 км); тутбули 

також  знайдені римські монети, бронзові знаряддя.) 

2. Волонтерська операція по заготівлі цілющих зборів «Зелена аптека» з 

екскурсією на пасіку (зустріч з бджолярами). 

Акція спрямована на збір лікарських рослин  для формування травяних чаїв з метою 

передачі їх воїнам АТО для заварювання. Перед початком акції доцільно провести 

зустріч з людиною, котра знається на лікарських рослинах, або залучити її до даної 

акції. А в ході екскурсії на пасіку та зустрічі з бджолярами можна провести майстер-

клас по виготовленню воскових свічок-оберегів для свої родини чи для бійців, що 

воюють на сході України. 

3.Фотоконкурс «Квіти України». 

4. Тематична ватра «Легенди та перекази рідної землі». 

    Можна використати легенди про представників рослинного світу, які розміщенні 

на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

ЦІЛЮЩІ СКАРБИ РІДНОЇ ЗЕМЛІ 



 
 

 

 

 

Колір: Срібно - рожевий  

Гасло: «Нам Україна і рідна і мила 

Бо світ перед нами як мати відкрила» 

 

Мета: довести до свідомості вихованців, що їхня доля у першу чергу залежить від 

того, як вони вміють долати життєві перешкоди, які цінності матеріальні чи духовні, 

вважають головними для себе; формувати в дітей ціннісні пріоритети, культуру 

життєдіяльності, що дає можливість продуктивно будувати своє майбутнє, 

розвивати критичне мислення, вміння спілкуватися з людьми, переконувати, 

виховувати цілеспрямованість, людяність, гуманність, духовність, наполегливість, 

толерантність до протилежних думок, вміння вислуховувати та розуміти 

контраргументи, повагу до людської гідності. 

ПЛАН ДНЯ 

1.Загонова гра «Український політик майбутнього» 

2. Спортивна гра-подорож «Спортляндія шукає своїх героїв» 

3. Творча презентація «Моя країна має майбутнє» 

Напередодні кожен загін отримує завдання написати твір-роздум про те, яким 

діти бачать рідну землю в майбутньому, скласти пісню-посвяту Батьківщині. Захід 

варто розпочати відеофільмом чи відеороликом про красу України, її героїчних 

синів і дочок, можна запросити людей, які доклалися до покращення долі України. 

Далі загони по черзі презентують свої роботи, визначаються переможці. 

Відеопрезентація «Сім чудес України» (адреса http://borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

4.Візит в Мельнице-Подільський будинок-інтернат з святковим концертом 

«Палітра друзів».  

5. Філософська ватра «Діалог Добра і Зла». 

 

 

 

У СВІТЛІ МАЙБУТНЬОГО 



 

 

 

 

 

Колір: Пурпуровий 

 

Гасло: «Ні слава,ні багатство не замінять поради друга й мужнього плеча; 

             з тобою посміється і поплаче, за честь твою постоїть до кінця!» 

 

Мета:Розкрити значення дружби та романтики в житті людини; навчити дітей 

товаришувати, спілкуватись, цінувати дружбу, виховувати прагнення виробляти в 

собі якості, що сприяють дружбі, розвивати почуття відповідальності перед 

товаришами, виховувати чесність, щирість та щедрість.  

 

ПЛАН ДНЯ 

1.Екскурсія до дерева бажань. 

Матерали на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

 

2.Гра «Таємний друг». 
 

Умови проведення гри 

 Гра відбуватиметься у кожному загоні окремо. Суть гри полягає у тому, що 

кожен таборівник протягом дня (можна декількох днів) повинен робити якомусь 

"щасливчику" різноманітні приємності. Як знати ХТО і КОМУ повинен догоджати? 

Все просто: виховник пропонує дітям вибрати із капелюха маленький таємний 

папірець. Тссссссс.... на ньому вказано імя людини, для якої Ти будеш Таємним 

ДРУГОМ. Нікому його не показуй! 

Ціль гри: якнайбільше ощасливити свого друга, але так, щоб він НЕ здогадався ХТО 

робить йому усі сюрпризи!  

3.Година спілкування «Де і як знайти справжнього друга?» 

Матерали на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту 
borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

 

4.Загальнотаборовий захід «Чарівна Русалонька». Конкурс віночків з польових 

квітів, веснянок, ластовиння та дівочої вроди.   

 

Сценарій на сайті Борщівського районного БДТ ( адреса сайту 
borshsvtvorhist.jimdo.com/) 

 

5.Вечірня романтична прогулянка  по містечку друзів. 

 

 

ДЕНЬ ДРУЖБИ та РОМАНТИКИ 


