
Праект работы аздараўленчага лагера  
з дзённым знаходжаннем “Праменьчык” 

“Квецік-сяміквецік 
 

Інфармацыйная характарыстыка праекта 

 
Назва праета Кароткачасовы праект аздараўленчага лагера 

“Квецік-сяміквецік” 

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 

Мэта праекта павышэнне ўзроўню камфортнасці 

аздараўленчага лагера з дзённым знаходжаннем; 

павышэнне якасці выхаваўчай работы ў дзіцячых 

аздараўленчых лагерах з дзённым знаходжаннем. 

Задачы праекта фарміраваць грамадзянскую пазіцыю, 

патрыятычныя пачуцці і любоў да сваёй Радзімы; 

захаваць і ўмацаваць здароўе выхаванцаў; 

выхаваць у аднагодкаў культ здароўя і навучыць 

іх асновам здаровага ладу жыцця; 

пазнаёміць выхаванцаў з пэўнымі ведамі і 

ўменнямі па добраахвотніцкай дзейнасці, 

развіваць эмацыйную спагадлівасць, уменні і 

жаданні актыўна дапамагаць іншым; 

прафілактыка шкодных звычак. 

Удзельнікі праекта 10 вучняў 6-10 гадоў (1 атрад) 

Тэрмін рэалізацыі 28.03.2022 – 02.04.2022 

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 
 

Канікулы – доўгачаканая пара для кожнага дзіцяці. Пасля 

напружанай працы, калі трэба кожны дзень рабіць урокі, каб атрымаць 

добрыя адзнакі, калі трэба паспець падцягнуць матэматыку, фізіку або 

мову, калі самыя цікавыя задумкі застаюцца на потым, нарэшце можна 

акунуцца ў свет любімых заняткаў, у свет падарожжаў, экскурсій, у 

свет гульняў, забаў, новых зносін... 

У раёне на перыяд вясновых канікул створаны аздараўленчыя 

лагеры, дзе дзеці могуць адпачыць, адужэць, загартавацца, пагуляць, 

пазнаёміцца і пасябраваць з іншымі хлопцамі, цікава і карысна 

правесці час. 

У дзяржаўнай установе адукацыі «Яршэвіцкі навучальна-

педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа» для вучняў у 

вясновы перыяд працуе лагер з дзённым знаходжаннем «Праменьчык» 

па рэалізацыі праекта «Квецік-сяміквецік». 

10 актыўных хлопчыкаў і дзяўчынак разам са сваімі выхавацелямі 

на 6 дзён стануць жыхарамі казачнай краіны. Рабяты адправяцца ў 

краіну, дзе іх чакаюць прыгоды, яркія і цікавыя  конкурсы, 

незвычайныя сюрпрызы.  

 

Вынікі праекта 

 

1. Арганізацыя паўнавартаснага адпачынку дзяцей праз 

ўцягванне ў гульнявой праект у перыяд з 28.03.2022 па 02.04.2022; 

2. Захаванне і ўмацаванне здароўя дзяцей; валоданне ведамі аб 

здаровым ладзе жыцця і ўменне аргументавана адстойваць сваю 

пазіцыю, фарміраванне здаровых установак і навыкаў адказных 

паводзін. 

3. Авалоданне пэўнымі ведамі і ўменнямі па добраахвотніцкай 

дзейнасці, развіццё эмацыйнай спагадлівасці, уменні і жаданні 

актыўна дапамагаць іншым. 

4. Выхаванне пачуцця патрыятызму, фарміраванне 

грамадзянскай пазіцыі, развіццё цікавасці да вывучэння гісторыі 

нашай Радзімы. 

5. Устойлівы інтарэс да абранага віду творчасці. 

6. Развіццё лідарскіх якасцяў і ўменняў 

 


