
Легенда лагера 
 

На дне мора-акіяна ў вязніцы ў злой ведзьмы Урсулы пакутуе Арыэль, 

Русалачка. Трытон – бацька Арыэль, кароль Атлантыкі, атрымаў пасланне 

ад Урсулы, дзе гаворыцца аб выкупе за вызваленне Арыэль. Яна патрабуе 

ад Трытона куфэрак, напоўнены жамчужынамі.  І зрабіць гэта неабходна 

за 6 дзён. Інакш Трытон не ўбачыць больш сваёй дачкі. Трытон звярнуўся 

да выхаванцаў лагера за дапамогай: сабраць неабходную колькасць 

жамчужын за 6 дзён і вярнуць яму дачку.  

Дзеці трапляюць у краіну, дзе іх чакаюць прыгоды, яркія і цікавыя 

конкурсы, незвычайныя сюрпрызы, запальныя танцы. Ім трэба будзе 

вытрымаць розныя выпрабаванні, разгадаць загадкі, пераадолець перашкоды, 

праявіць сілу волі, кемлівасць, падтрымку і ўзаемадапамогу. За кожнае 

правільна выкананае заданне выхаванцы лагера атрымаюць жамчужыны, 

якімі будуць напаўняць куфар для Трытона. 

 

Праграма мерапрыемстваў 
аздараўленчага лагера «Ветразь» з дзённым знаходжаннем на базе 

дзяржаўнай установы адукацыі «Гародзькаўскі навучальна-педагагічны 

комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа» па рэалізацыі праекта «Краіна 

Здароўя» з 31.10.2020 года па 06.11.2020 года 

 

Дата Назва дня Мерапрыемствы Адказныя 

31.10.

2020 

 

Порт  

«Наш экіпаж» 

(дзень знаёмстваў) 

 

1. Аперацыя «Утульнасць». 

2. Хвілінка здароўя «Мой рост, 

мая вага». 

3. Спартыўная гадзіна «Калі 

хочаш быць здаровым – спортам 

займайся!». 

4. Школа бяспекі «Бяспечныя 

канікулы». 

5. «Як вы шхуну назавеце, так 

яна і паплыве» (выпуск 

атраднага кутка).  

6. Гадзіна творчасці «Цуды 

чароўнай паперы» (арыгамі) 

7. Гульня «Будзем знаёмыя!». 

Качула А.М. 

Мацісовіч Д.І. 

Калілец Н.Л. 

02.11.

2020 

Заліў 

«Экалагічны» 

 

1. Хвілінка здароўя «Як 

правільна даглядаць за зубамі». 

2. Інтэлектуальная віктарына 

«Табой жыву, мая прырода!» 

3. Конкурс лістовак «Экалогія 

Дурко І.В. 

Харытон А.І. 

Калілец Н.Л. 



вачыма дзяцей». 

4. Вясёлыя старты «Казачная 

карусель». 

5. Конкурсная праграма 

«Джунглі завуць». 

6. Кіназал «Аквамэн» 

03.11.

2020 

Бухта 

«Сяброўства» 

1. Хвілінка здароўя «Падарожжа 

ў краіну Вітамінію». 

2. Музыкальная гадзіна «Калі з 

сябрам выйшаў у шлях!». 

3. Турнір па шашках «Дамка». 

4. Займальная эстафета «Спорт 

любіць-моцным і здаровым 

быць». 

5. Гульня «Апошні герой». 

6. Дыскатэка «Караоке па-

нашаму». 

Качула А.М. 

Мацісовіч Д.І. 

Калілец Н.Л. 

04.11.

2020 

Паўвостраў 

«Сілы і розуму» 

1. Хвілінка здароўя «Як падняць 

настрой?» 

2. Віктарына «Хачу ўсё ведаць!» 

3. Спартландыя «Юны 

пажарнік». 

4. Гімнастыка розуму «У краіне 

галаваломак». 

5. Кіназал «Кароль леў». 

Садоўская С.І. 

Харытон А.І. 

Калілец Н.Л. 

05.11.

2020 

Прычал  

«Родны край» 

1. Хвілінка здароўя «Гадзіна 

зарадкі – жыцця год». 

2. Краязнаўчая квэст-гульня 

«Папараць-кветка». 

3. Малыя алімпійскія гульні 

«Беларусь спартыўная». 

4. Гульня «Вясёлы Адгадай-ка». 

5. Конкурс малюнкаў «Я тут 

нарадзіўся…» 

Дурко І.В. 

Сарока В.У. 

Калілец Н.Л. 

06.11.

2020 

Порт 

«Развітальны» 

1. Хвілінка здароўя «Сябры 

Мыйдадзіра і наша здароўе». 

2. Вясёлыя старты «Хутчэй. 

Вышэй. Мацней». 

3. Квэст-гульня «А вам слабо?». 

4. Конкурс «Самы, самы, самы!». 

5. Танцавальная гадзіна «Танцуй 

пакуль малады!». 

Садоўская Н.Ц. 

Харытон А.І. 

Калілец Н.Л. 



6. Аперацыя «Чамаданчык». 

 

 


