
                              ЗАЦВЯРДЖАЮ 
                                                           Дырэктар гімназіі г. Дзяржынска    

                                              подпіс__ Л.С. Паўхлеб 

                      25.10. 2019 

План 
работы гімназічнага аздараўленчага лагера "Лістападнічак" 

Педагагічны праект “Восеньскія канікулы ў Дзяржынскім раёне: сучасна, даступна, бяспечна, на карысць” 

Мэта праекта: забяспечыць актыўны адпачынак дзяцей з прымяненнем здароўезберагальных тэхналогій. 

Задачы праекта:  

стварэнне ўмоў для пераемнасці выхаваўчага працэсу ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі, фарміраванне ў дзяцей адказных адносін да разумнага 

спалучэння працы і адпачынку, ажыццяўленнне комплекса мерапрыемстваў па фарміраванню ў дзяцей культуры здаровага ладу жыцця, выпрацоўкі 

бяспечных паводзін. 

Планіруемыя вынікі: 

- павышэнне ўзроўня здароўесберагальнай кампетэнтнасці навучэнцаў; 

- укараненне ва ўсе прадметныя вобласці адукацыі здароўесберагальных тэхналогій; 

- карэкцыя пратэстных паводзін навучэнцаў (табакакурэнне, ранняя алкагалізацыя, нарказалежнасць). 

1 лістапада Дзень знаёмства 

 

9:10 - 9:20 Азбука бяспекі “Навучанне правілам бяспечных паводзін у лагеры” (адказны: кіраўнік 

лагера Вялічка Г.У.) 

 

9:45 -11:30  Наведванне майстар-класа ў Дзяржынскім раѐнным ЦДТіМ “Асенні сувенір” (адказныя: 

выхавацелі) 

 

11:30 – 12:15 Гульнѐвая праграма “Як правесці канікулы з карысцю” (адказныя: выхавацелі) 

 

12:15 – 12:45 Афармленне атрадных вугалкоў (адказныя: выхавацелі) 

 

12:45 – 13:20 Вясѐлыя старты (адказны: кіраўнік фізічнага выхавання Пракаповіч А.Р.) 

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 



 

2 лістапада Дзень бяспекі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.45-11.30 Наведванне Дзяржынскай гарадской дзіцячай бібліятэкі. Віртуальнае падарожжа 

“Маршрутам добрых пачуццяў і  ўчынкаў” (адказныя: выхавацелі) 

 

11.30-12.00  Азбука бяспекі “Трэнінг па пажарнай бяспецы” (адказныя: выхавацелі) 

 

12:00 – 12:45 Гульнѐвая праграма “Правілы руху – законы вуліц і дарог” (адказныя: выхавацелі) 

 

12.45-13.30 Спартыўныя гульні (Адказны: кіраўнік фізічнага выхавання Пракаповіч А.Р.) 

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 

 

 

4 лістапада 

 

 

Дзень кіно 

 

9:45-10:00  Азбука бяспекі “Прафілактыка траўматызма на чыгунцы” (адказныя: выхавацелі) 

 

10:00-10:30 Брэйн-рынг “Падарожжа па любімых мультфільмах” (адказныя: выхавацелі) 

 

10:30 – 12:45 Наведванне кінатэатра “Эра” (адказныя: выхавацелі) 

 

12:45 – 13:30 Спартыўныя спаборніцтвы “Кірмаш рэкордаў” (адказны: кіраўнік фізічнага выхавання 

Доўнар Д.І.) 

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 

 

 

 
 

 



5 лістапада Дзень ветлівасці 

 

9:45 – 10:00 Азбука бяспекі “Бяспечны дом” (адказныя: выхавацелі) 

 

 

10:00-10:30 Круглый стол “Чароўныя словы жывуць на белым свеце!” (адказныя: выхавацелі) 

 

10:30-12:30 Наведванне Дзяржынскага ГДК. Прагляд сюжэтна-гульнѐвай праграмы (адказныя: 

выхавацелі) 

 

 

13:00-13:30 Спаборніцтвы “Моцныя, смелыя, лоўкія” (адказны: кіраўнік фізічнага выхавання Доўнар 

Д.І.) 

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 

 

 

  

6 лістапада Дзень малой Радзімы 

 

9:45 – 10:00 Азбука бяспекі “Электрабяспека ў школе і дома” (адказныя: выхавацелі) 

 

10:00 – 10:30 Конкурс малюнкаў “Сцяжынкамі роднага краю” (адказныя: выхавацелі) 

 

10:30-12:30 Наведванне Дзяржынскага ГДК. Прагляд спектакля “Леў Лявон у краіне фінансаў” 

(адказныя: выхавацелі) 

 

13:00 – 13:30 Спартыўная праграма прысвечаная рэспубліканскай героіка-патрыятычнай акцыі 

“Вялікай Перамозе – 75!” (адказны: кіраўнік фізічнага выхавання Доўнар Д.І.)  

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 

 

  



8 лістапада  Дзень спорту 

 

9:45-10:00 Азбука бяспекі “Чырвоны, жоўты, зялѐны…” 

(адказныя: выхавацелі) 

 

10:00-10:45 Віктарына “Алімпійскія гульні” (адказныя: 

выхавацелі) 

 

10:50-12:00 Шоў мыльных пузыроў  

 

12:00-12:30 Стварэнне калажа “Спорт, спорт, спорт…” 

(адказныя: выхавацелі) 

 

13:00 – 13:20 Спартыўныя спаборніцтвы  “Лоўкі, дужы, смелы” 

(адказны: кіраўнік фізічнага выхавання Пракаповіч А.Р.) 

 

09:45 – 13:15 Работа з адоранымі вучнямі (3 атр.) 

 
 

 


