Справаздача
аб рабоце аздараўленчага лагера «Спадчына» з дзённым знаходжаннем
дзяцей на базе ДУА «Беларускамоўная гімназія №2 г. Барысава»
Вясенні лагер з дзённым знаходжаннем дзяцей з'яўляецца, з
аднаго боку, формай арганізацыі вольнага часу дзяцей рознага ўзросту,
полу і ўзроўню развіцця, з другога - прасторай для аздараўлення,
фізкультурна-спартыўнага развіцця, мастацка-эстэтычнага творчасці,
грамадзянска-патрыятычнага, экалагічнага і сацыяльнага выхавання
дзіцяці.
Асноўная мэта работы лагера - стварэнне ў перыяд вясенніх
канікул аптымальна спрыяльных умоў для адпачынку дзяцей школьнага
ўзросту, іх аздараўлення і ўключэння ў творчую, інтэлектуальную,
праектна-даследчую дзейнасць, фарміраванне грамадзянскасці і
патрыятызму, актыўнай жыццёвай пазіцыі і асобасных якасцяў, якія
спрыяюць паўнавартаснаму існаванню ў сучасным грамадстве.
Быў выбраны праект “Спазнай свой край” з экскурсійнакраязнаўчай, прафарыентацыйнай тэматыкай. Прапанаваная праграма
была арыентавана на стварэнне сітуацыі поспеху для дзяцей і падлеткаў,
на навучанне паўнавартаснага аналізу дзейнасці, а таксама на выяўленне
ўласных крытэраў паспяховасці.
“Спазнай свой край” - гэта эфектыўна пабудаваная сістэма па
самарэалізацыі асобы дзіцяці праз ўключэнне яго ў розныя віды
дзейнасці з мэтай фарміравання прадстаўлення пра родны край,
атрымання ведаў, якія ў будучыні могуць аказаць вялікі ўплыў на
развіццё кругагляду і фарміраванне асобы вучняў.
Колькасць дзяцей у змену 45 чалавекі (9 дзяцей з мнагадзетных
сямей, 4 дзяцей з малазабяспечаных сямей), падзеленыя на 2 атрады, якія
спаборнічаюць паміж сабой. Усіх дзяцей чакалі вясёлыя гульні ў атрадах
і на свежым паветры, часта смешныя, але цікавыя прыгоды і
выпрабаванні.
Кожны дзень быў вельмі насычаным: ранішняя размінка танцавальны
флэш-моб,
інтэлектуальныя
турніры,
прагляды
прэзентацый і відэаролікаў, пазнавальныя гульні, віктарыны, майстаркласы, заняткі з элементамі трэнінгу, экскурсіі. Дзеці таксама атрымалі
веды аб сучаснай Беларусі, аб яе знакамітых людзях і іх прафесіях, пра
багатую прыроды роднага краю. Прайшло завочнае падарожжа па

Беларусі, віктарына «Лепш Беларусі няма краю», кіналекторый «Люблю
свой край», конкурс малюнкаў "Мая Беларусь", гульня-падарожжа «Па
вуліцах нашага горада», экскурсія на плошчу 900-годдзя Барысава.
Па традыцыі вялікая ўвага падчас працы лагера надавалася
бяспецы. Рэгулярна праходзілі гутаркі і віктарыны па гэтай тэматыцы,
дзеці самастойна афармлялі і прэзентавалі куткі па тэхніцы бяспекі,
складалі тэатралізаваныя замалёўкі на тэму паводзін, правілаў дарожнага
руху, тэхніцы бяспекі. Прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя асновах
бяспекі жыцця: конкурс "Урок бяспекі малодшага школьніка»,
пазнавальная
гульня
«Адзін
дома»,
займальная
гульня
«Энергасберегайка», хвілінкі бяспекі, гульнявая праграма "Юны
пажарны", "Падарожжа ў краіну Святлафор».
Акрамя таго, прайшлі такія мерапрыемствы, як віктарына
«Падарожжа ў краіну казак», конкурс «Ветлівасці і этыкету», дыскапраграма, гульня «Юный праграміст», гульня-гутарка "Багацце кожнага
чалавека».
Важна адзначыць, што дзеці актыўна прымалі ўдзел у такіх
значных акцыях як «Вялікая будучыня малой радзімы», «Бяспечныя
канікулы», «Выконваем законы дарог".
У час змены з дзецьмі праводзіліся спартыўна-аздараўленчыя
мерапрыемствы: «У здаровым целе - здаровы дух», рухомыя гульні на
свежым паветры, спаборніцтвы па футболе і шашачны турнір.
Лагер дапамог многім сем'ям вырашыць праблемы адпачынку і
выхавання дзяцей, не раставаючыся з імі надоўга. Разумна арганізаваны
адпачынак ўмацаваў здароўе дзяцей, загартаваў іх фізічна, пашырыў
кругагляд. Такім чынам, можна казаць аб паспяховым правядзенні
лагернай змены і выкананні пастаўленых задач і мэтаў.

