
         Назва дня Зміст роботи Мета Завдання Дата 

День захисту 

дітей 

Відкриття табору 

Відвідування заходу до Дня захисту дітей 

в РБКД 

Ігрова програма: «Табір-територія 

дружби» 

Конкурс малюнків на асфальті: 

«Щасливе дитинство» 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави. 

- вчити дітей жити в 

гармонії із собою і 

світом; 

- закріплювати знання та 

вміння учнів щодо 

дотримання правил 

культури поведінки; 

- виховувати порядність, 

доброзичливість, повагу 

до інших, ввічливість; 

-  формування 

потреби та уміння 

1итии в 

громадянському 

суспільстві; 

-  виховання 

громадянського 

обов'язку перед 

країною, 

суспільством; 

-  формування 

культури 

міжетнічних і 

міжнаціональних 

відносин; 

02.06 

День  гумору та 

сміху 

Відвідування районної дитячої бібліотеки 

Година смішинок – веселинок : «Скарби 

українського гумору» 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе. 

- розвивати пізнавальну 

активність окремих 

психічних процесів; 

- формувати знання і 

вміння з користю 

проводити вільний час; 

- виховувати шанобливе 

ставлення до інших; 

-  формування 

особистості дитини, 

розвиток її творчих 

здібностей, набуття 

нею соціального 

досвіду; 

-  розвиток базових 

якостей 

особистості; 

-  виховання у дітей  

свідомого ставлення 

до себе, оточуючих 

03.06 



і довкілля; 

День спорту і 

здоров’я 

Відвідування гуртків ЦДЮТ. Робота 

гуртків за темою «Спорт - це здоров’я»  

Конкурсна програма: «Свято Здоров’я» 

Аукціон знань: «Будьте здорові!» 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе. 

- формування 

позитивного ставлення 

до спортивних заходів;  

-  виховання любові до 

спорту;  

- формування навичок 

здорового способу 

життя; 

-  створення 

оптимальних умов 

для формування 

здорового організму 

людини; 

-  формування 

санітарно-

гігієнічних умінь та 

навичок; 

-  виховання волі, 

розвиток 

спритності, краси 

тіла і рухів. 

04.06 

День родини  Фестиваль презентацій «Я і моя сім’я» 

Виставка: «Мій родовід». Робота гуртків 

за темою «Моє захоплення – це 

захоплення моєї родини». 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сім’ї,родини, 

людей.  

- виховувати любов і 

повагу до найближчих і 

найрідніших людей – 

батька й матері, бажання 

допомагати їм; 

- вчити бути чемними, 

уважними, завжди 

пам‘ятати місце, де 

народилися, рідну 

оселю. -формувати 

почуття обов‘язку перед 

батьками; 

-  формування 

культури сімейних і 

статевих відносин; 

- опанування 

навичками 

практичного життя; 

- виховання у дітей 

любові до родини та 

поваги до неї; 

05.06 

День книги Відвідування районної дитячої бібліотеки 

КТС: «Подорож до Книжкової країни» 

- прищеплювати дітям 

любов до книги, 

-  формування 

механізмів 

06.06 



КВК: «Знавці казок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

бережливе ставлення до 

неї; 

- популяризувати 

професію бібліотекаря 

та користування 

бібліотечним фондом; 

- виховувати у дітей 

культуру читання та 

любов до книги; 

саморозвитку, 

розширення 

свідомості, 

сприяння його 

свідомому 

існуванню; 

-  розвиток базових 

якостей 

особистості; 

-  виховання у дітей 

поваги державної 

мови, національних 

цінностей 

українського 

народу; 

День народних 

традицій 

Відвідування гуртків ЦДЮТ. Робота 

гуртків за темою «Досвід наших предків» 

Показ мод «Чарівна краса вишиванки» 

Конкурс зачісок «Довга коса-дівоча 

краса» 

Майстер-клас: «Робимо обереги» 

 

 

 

-ознайомити дітей з 

різними видами 

народної творчості; 

- виховувати любов до 

народної пісні, рідної 

мови, шанобливе 

ставлення до батьків, 

старших людей, до 

звичаїв і традицій свого 

- створення 

культурного 

середовища, 

сприяння 

становленню в 

дитини основ 

особистісної 

культури,  

- залучення до світу 

10.06 



Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави. 

 

роду, своєї сім’ї. 

- розширювати знання 

дітей про народні 

традиції та звичаї; 

національної та 

світової культур; 

- виховання у дітей 

любові до 

ціональних 

цінностей 

українського 

народу; 

День  добра і 

милосердя 

Відвідування гуртків ЦДЮТ.. Робота 

гуртків за темою «Даруємо добро». 

Виховний захід: «Людина починається з 

добра» 

Конкурс малюнків, фото: «Наші менші 

друзі» 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до сім’ї,родини, 

людей. 

 

- формувати моральні 

основи засобами слова; 

- нагадати дітям про 

позитивні риси людини; 

- навчати їх творити 

добро та бути 

милосердними; 

- виховувати потребу в 

самовдосконаленні та 

самовихованні;  

- формування 

особистості дитини, 

набуття нею 

соціального 

досвіду; 

- формування 

механізмів 

саморозвитку, 

розширення 

свідомості, 

сприяння його 

свідомому 

існуванню; 

- виховання почуття 

доброти та 

милосердя; 

11.06 

День пісні та 

танців 

Відвідування гуртків ЦДЮТ Театральна 

казка вистава: « Новорічні забаганки 

принцеси» 

Шоу-програма: «Таланти твої,  Україно» 

- формувати у дітей 

естетичний смак, 

почуття прекрасного; 

- сприяти  оволодіванню 

- формування 

почуття 

прекрасного; 

- оволодіння 

12.06 



 

Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва. 

знаннями та вміннями 

творити прекрасне в 

житті; 

-  виховувати  стійкі  

оцінювання  критеріїв до 

мистецтва; 

знаннями та 

вміннями творити 

прекрасне в житті; 

- виховання стійких 

оцінних критеріїв 

до творів 

мистецтва; 

День театру Відвідування гуртків ЦДЮТ. Театральна 

казка-вистава: «Новорічні забаганки 

принцеси». 

Конкурс театрального гриму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва. 

- розвивати естетичний 

смак дітей; 

- вчити дітей бачити 

прекрасне навколо себе; 

- розвивати мовлення, 

пам'ять; 

- виховувати любов до 

театру; 

 

-підтримка дитячої 

субкультури, 

збагачення дитячих 

видів діяльності; 

- створення 

культурного 

середовища, 

сприяння 

становленню в 

дитини основ 

особистісної 

культури, залучення 

до світу 

національної та 

світової культур; 

- виховання стійких 

оцінних критеріїв 

до творів 

мистецтва; 

 

13.06 

День казки Відвідування гуртків ЦДЮТ .Театральна - розвивати мовлення - вироблення 16.06 



вистава: «Незнайко» . Парад казкових 

героїв.  

Конкурс улюблених казок: «У світі 

казок» 

 

 

 

Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва. 

дітей; 

- збагачувати 

словниковий запас; 

- прищеплювати любов 

до казок; 

оптимістичної 

гіпотези розвитку 

кожної конкретної 

дитини; 

- забезпечення 

гармонійного та 

особистісного 

розвитку; 

- виховання у дітей  

поваги до народних 

традицій і звичаїв; 

День довкілля Відвідування гуртків ЦДЮТ. Театральна 

вистава: «Незнайко» Усний журнал: 

«Зелений розмай України» 

Конкурс екібан «На квіти літа подивись!» 

Виставка робіт з екосміття «Старим 

речам – нове життя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до природи. 

- розширювати поняття 

дітей про довкілля; 

- прищеплювати 

бажання бути у своєму 

довкіллі турботливим 

господарем; 

- виховувати любов до 

природи, інтерес до її 

охорони та вивчання; 

-  формування 

розуміння 

необхідності 

гармонії людини з 

природою; 

-  формування 

готовності до 

активної 

екологічної 

діяльності; 

-  виховання 

почуття 

відповідальності за 

природу як 

національне 

багатство, основу 

життя на землі; 

17.06 



День  безпеки  Відвідування гуртків ЦДЮТ .  Обмін 

гуртками, майстер клас «Пам’ятай 

правила ТБ ». Відвідування районної 

бібліотеки Перегляд лялькової вистави 

по ОБЖД. Проект: «Як уникнути 

небезпеки?» 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе. 

- закріпити поняття 

ОБЖД; 

- сформувати вміння 

діяти правильно в 

екстремальних 

ситуаціях; 

- узагальнити знання про 

правила ТБ; 

- розвивати вміння 

самостійно 

користуватися 

отриманими знаннями;  

- оволодіння 

методами 

пізнавальної 

діяльності; 

- формування 

ціннісного 

ставлення до людей 

і до себе; 

- збереження і 

зміцнення 

фізичного, 

психічного і 

духовного здоров’я 

дитини; 

-  виховання у дітей  

свідомого ставлення 

до себе, оточуючих; 

18.06 

День дитячої  

творчості  

Відвідування гуртків ЦДЮТ . Творчий 

звіт «У країні майстрів». 

Виставка-свято для гуртківців «Діти-

квіти ».  

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до праці. 

 -навчити малювати, 

відчувати форму та 

пропорції; 

 - розвинути фантазію, 

зорову пам'ять та 

спостережливість, мілку 

моторику рук; 

 - виховати гармонійно 

розвинену особистість; 

 

-  формування 

трудових навичок та 

умінь; 

-  розвиток потреби 

в творчій праці; 

-  вироблення 

свідомого ставлення 

до праці як вищої 

цінності людини і 

суспільства; 

19.06 



 

День талантів 

День закриття 

табору 

Свято-звіт: «До побачення, табір. Привіт, 

літо!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави. 

 

-  вчити дітей жити в 

гармонії із собою і 

світом; 

- закріплювати знання та 

вміння учнів щодо 

дотримання правил 

культури поведінки; 

- виховувати порядність, 

доброзичливість, повагу 

до інших, ввічливість; 

- забезпечення 

гармонійного та 

особистісного 

розвитку; 

- формування 

ціннісного 

ставлення до 

природи, культури, 

людей і до себе; 

- виховання 

громадянського 

обов'язку перед 

країною, 

суспільством; 

 

20.06 


