
Праект работы аздараўленчага лагера з дзённым 
знаходжаннем «Праменьчык»  

«Карабель Здароўя» 

   
  

Інфармацыйная характарыстыка праекта 

  

Назва праекта 

 

«Карабель Здароўя» 

  

Ідэя праекта 

Рэалізацыя дзейнасці профільнага атрада 

аздараўленчага лагера як мадэлі сацыяльнага 

асяроддзя, якая забяспечвае фарміраванне 

ўстойлівай цікавасці ў выхаванцаў да здаровага 

ладу жыцця праз правядзенне мерапрыемстваў 

здароўезберагальнай накіраванасці 

Удзельнікі праекта 10 выхаванцаў 7-13 гадоў (1 атрад) 

Тэрмін рэалізацыі 31.10.2022 – 05.11.2022 

Установа адукацыі 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Яршэвіцкі навучальна-педагагічны комплекс 

дзіцячы сад – сярэдняя школа» 

Адрас і тэлэфон 

222363, Мінская вобласць, Валожынскі раён, 

д. Яршэвічы, вул. Школьная, 35 

Тэлэфон 8-01772-69204 
 

Актуальнасць 
 

Аднатонны рытм жыцця дзяцей у вучэбнай дзейнасці павінен абавязкова 

перарывацца. Дзецям неабходная змена дзейнасці, змена ўражанняў. Канікулы, 

у сваім родзе, клапан для спуску лішкаў дзіцячай энергіі, дні разрадкі. І разам з 

тым, канікулы – заўсёды зарад новай энергіі, настрою, набыццё новых сіл; гэта 

працяг асваення свету, яго пазнання, найбагацейшы час выхавання і 

самавыхавання. Задача педагогаў і выхавальнікаў – зрабіць гэта час для рабят 

цікавым і незабыўным. Галоўнае прызначэнне праекта – прадставіць ідэйную 

задуму і шлях дасягнення, рэалізацыі гэтай задумы. У гэтым сэнсе праект 

з’яўляецца адукацыйным, выхаваўчым, ігравым (дасугавым) і аздараўленчым. 

Мэта праекта: стварэнне ўмоў для фарміравання здаровага ладу жыцця 

дзяцей, умацавання фізічнага і псіхічнага здароўя праз правядзенне 

мерапрыемстваў здароўезберагальнай накіраванасці, стварэнне ўмоў для 

развіцця творчых здольнасцей дзяцей, фантазіі і ўяўлення. 

Пастаўленая мэта дасягаецца выкананнем наступных задач: 

 правядзенне работы з дзецьмі, які спалучае развіццё і выхаванне дзяцей з 

аздараўленчым адпачынкам; 



 развіццё творчых здольнасцяў; 

 выхаванне культуры паводзін; 

 фарміраванне ў выхаванцаў навыкаў зносін і талерантнасці; 

 прывіццё навыкаў здаровага ладу жыцця. 

Агульнымі прынцыпамі арганізацыі работы аздараўленчага лагера сталі: 

1. Прынцып гуманізму. Канікулы – час гульняў, забаў, свабоды ў выбары 

заняткаў, зняцця назапашанага за час вучобы напружання, папаўненне 

зрасходаваных сіл, аднаўлення здароўя, перыяд вольных зносін дзяцей, 

задавальнення індывідуальных інтарэсаў, патрэбнасцей, схільнасцей, набыцця 

новых ведаў, уменняў, навыкаў. Атмасфера добразычлівасці і супрацоўніцтва, у 

гэтым сэнсе, дазваляе дзіцяці раскрыцца як асоба і атрымаць сацыяльнае 

прызнанне. 

2. Прынцып прыродасападобнасці. Аздараўленчы лагер – гэта вялікі дзіцячы 

калектыў, у якім выяўляюцца індывідуальныя магчымасці і асаблівасці дзяцей. 

Таму неабходна ўлічваць узроставую і палавую дыферэнцыяцыю, законы 

развіцця прыроды і чалавека, выхоўваць яго па полу і ўзросце, а таксама 

фарміраваць у яго адказнасць за развіццё самога сябе. 

У адпаведнасці з прынцыпам прыродасападобнасці ў выхаванцаў лагера 

неабходна культываваць пэўныя этычныя ўстаноўкі ў адносінах да прыроды, да 

планеты і біясферы ў цэлым, а таксама прыродаахоўнае і рэсурсазберагальнае 

мысленне і паводзіны. 

3. Прынцып культурасападобнасці. Знаходжанне ў лагеры – гэта працяг 

адукацыйнага працэсу, які вядзецца па многіх напрамках. Таму неабходнай 

умовай арганізацыі жыццядзейнасці лагера мы лічым стварэнне асяроддзя 

«асобы, якая расце и мацнее», што прадугледжвае адлюстраванне 

агульначалавечых культурных каштоўнасцяў у змесце, формах і метадах працы 

з дзецьмі. 

4. Прынцып самарэалізацыі. Канікулярны адпачынак дзяцей - гэта зона асаблівай 

увагі да дзіцяці, палігон для развіцця яго пазнавальных інтарэсаў, яго творчасці, 

ўзбагачэння яго духоўнага свету, стварэння ўмоў для яго сацыялізацыі, 

умацавання здароўя. Таму жыццядзейнасць лагера арганізавана такім чынам, 

што асабісты ўдзел дзіцяці ў мерапрыемствах дазваляе яму раскрыць, развіць і 

рэалізаваць наяўныя патэнцыяльныя магчымасці, задаволіць патрэбы і інтарэсы. 

 

Вынікі праекта 
 

1.  Аздараўленне дзяцей.  

2. Выхаванне ў дзяцей звычкі да здаровага ладу жыцця. 

3. Умацаванне дружбы і супрацоўніцтва паміж дзецьмі розных узростаў. 

4. Устойлівы інтарэс да абранага віду творчасці. 

5. Развіццё лідарскіх якасцяў і ўменняў. 


