
План мерапрыемстваў 

аздараўленчага лагера з дзённым знаходжаннем «Пралеска» па рэалізацыі 

праекта «Квецік-сяміквецік» на базе дзяржаўнай установы адукацыі 

«Гародзькаўскі навучальна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя 

школа» з 29.03.2021 года па 03.04.2021 года 

 

Дата Мерапрыемствы  

(сонечнае надвор’е) 

Мерапрыемствы 

(дажджлівае надвор’е) 

Адказны 

29.03.

2021 

 

 

 

1 пялёстак  

(Дзень знаёмства) 
1.Урачыстае адкрыццё лагера 

«Пралеска». 

2. Гульня-віктарына «У 

гасцях у казкі» 

2. Аперацыя «Утульнасць» 

3. Выбары камандзіра атряда. 

4. Навучанне правілам 

бяспекі. 

5. «Люблю цябе, куточак 

родны», краязнаўчае 

падарожжа. 

6. Рухомыя гульні на свежым 

паветры: «Вясёлы мяч». 

 

 

1.Урачыстае адкрыццё лагера 

«Пралеска». 

2. Гульня-віктарына «У 

гасцях у казкі» 

2. Аперацыя «Утульнасць» 

3. Выбары камандзіра атряда. 

4. Навучанне правілам 

бяспекі. 

5. «Люблю цябе, куточак 

родны», краязнаўчае 

падарожжа. 

6. Рухомыя гульні «Вясёлы 

мяч» (у спартыўнай зале) 

 

 

Качула А.М. 

Мацісовіч Д.І. 

Калілец Н.Л. 

 

30.03.

2021 
2 пялёстак  

(Дзень аховы навакольнага 

асяроддзя) 

1.Хвілінка здароўя «Зберажом 

здароўе». 

2. Экскурсія «Сцяжынкамі 

малой радзімы».  

3. Віктарына «Экалагічнае 

асарці». 

4. Выстава малюнкаў «Зямля 

пад белымі крыламі». 

5. Рухомыя гульні на свежым 

паветры «Мы – юныя 

спартсмены». 

 

 

 

1.Хвілінка здароўя «Зберажом 

здароўе». 

2. Экскурсія «Сцяжынкамі 

малой радзімы».  

3. Віктарына «Экалагічнае 

асарці». 

4. Выстава малюнкаў «Зямля 

пад белымі крыламі». 

5. Рухомыя гульні «Мы – 

юныя спартсмены» (у 

спартыўнай зале) 

 

 

 

Кулак Л.П. 

Качынская Т.К. 

Калілец Н.Л. 

31.03.

2021 
3 пялёстак 

(Дзень прафілактыкі) 
1. Хвілінка здароўя «Тваё 

здароўе у тваіх руках». 

2. Акцыя МНС «Дзень 

бяспекі. Увага ўсім!». 

3. Спартланыя “Юныя 

пажарныя!” 

4. Выстава малюнкаў 

«Выратавальнікі вачыма 

дзяцей»  

 

 

1. Хвілінка здароўя «Тваё 

здароўе у тваіх руках». 

2. Акцыя МНС «Дзень 

бяспекі. Увага ўсім!». 

3. Спартланыя “Юныя 

пажарныя!” 

4. Выстава малюнкаў 

«Выратавальнікі вачыма 

дзяцей»   

 

 

 

Саломка Т.У. 

Харытон А.І. 

Калілец Н.Л. 



5. Гульні на свежым паветры 

«Прырода і здароўе». 

5. Гульні «За здароўем з 

сябрамі» (у спартыўнай зале) 

01.04.

2021 
4 пялёстак  

(Дзень памяці) 
1. Хвілінка здароўя «Калі 

хочаш быць здаровым - 

загартоўвайся» 

2. Экскурсія «Слаўны горад 

Валожын»  

3. Акцыя «Абеліск». 

4. Творчая майстэрня 

«Сувенір ветэрану» 

5. Рухомыя гульні на свежым 

паветры «Хто хутчэй» 

 

 

1. Хвілінка здароўя «Калі 

хочаш быць здаровым - 

загартоўвайся» 

2. Экскурсія «Слаўны горад 

Валожын»  

3. Акцыя «Абеліск». 

4. Творчая майстэрня 

«Сувенір ветэрану» 

5. Рухомыя гульні на свежым 

паветры «Хто хутчэй» (у 

спартыўнай зале) 

 

 

Кучук А.В. 

Марковіч В.І. 

Калілец Н.Л. 

 

02.04.

2021 
5 пялёстак 

 (Дзень спорту і здароўя) 
1.Хвілінка здароўя «Сур’ёзна 

аб здароўі». 

2.Спартыўнае мерапрыемства 

«Мы – за здаровы лад 

жыцця». 

3. Віктарына «Угадай 

мелодыю» 

4. Сустрэча з урачом 

Гародзькаўскай амбулаторыі 

«Здароўе кожнаму 

спатрэбіцца» 

5. Рухомыя гульні на свежым 

паветры «Самыя спрытныя». 

 

 

1.Хвілінка здароўя «Сур’ёзна 

аб здароўі». 

2.Спартыўнае мерапрыемства 

«Мы – за здаровы лад 

жыцця». 

3. Віктарына “Угадай 

мелодыю” 

4. Сустрэча з урачом 

Гародзькаўскай амбулаторыі 

«Здароўе кожнаму 

спатрэбіцца» 

5. Рухомыя гульні «Самыя 

спрытныя» (у спартыўнай 

зале) 

 

 

Сівец А.В. 

Шаўлюк З.А. 

Калілец Н.Л. 

 

03.04.

2021 
6 пялёстак  

(Дзень творчасці) 

1. Хвілінка здароўя «Сонца, 

паветра і вада – твае лепшыя 

сябры». 

2. Інсцэніроўка казкі «Муха-

Цакатуха» 

3. Выстава малюнкаў «Вясне 

заўсёды рады мы!»  

4.  Рухомыя гульні на свежым 

паветры «Вясна-красна ў 

госці прыйшла…»  

5. Урачыстае закрыццё лагера 

(7 пялёстак). 

 

 

1. Хвілінка здароўя «Сонца, 

паветра і вада – твае лепшыя 

сябры». 

2. Інсцэніроўка казкі «Муха-

Цакатуха» 

3. Выстава малюнкаў «Вясне 

заўсёды рады мы!»  

4. Рухомыя гульні «Вясна-

красна ў госці прыйшла…» (у 

спартыўнай зале)  

5. Урачыстае закрыццё 

лагера. 

 

 

Дурко І.В. 

Качула А.М. 

Калілец Н.Л. 

 

 


