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Відкриття табірної зміни 



Програма міської ради до Дня захисту дітей «Країна дитинства –
країна мрій» в міському парку культури та відпочинку



Разом із Поліським національним університетом для
вихованців пришкільного табору була проведена екскурсія
до контактного зоопарку.



Для вихованців табору «Посмішка» була проведена екскурсія на 
Житомирський маслозавод «Рудь»



Разом із Поліським національним університетом для вихованців
табору були проведені екскурсії до:
>Лабораторії екології лісу;
>Лабораторії аквакультури та аквадизайну;
>Навчально - іноваційного центру екології;



Щоденна ранкова гімнатсика

табору «Посмішка»



> Година спілкування на тему «Права дітей» від державної установи 

БВПД (безкоштовна вторинна правова допомога) 

> Майстер клас декоративно - приклалного мистецтва від МЦНТТУМ 

(міського центру науково - технічної творчості учнівської молоді)



Вікторина від шкільної бібліотеки «Веселка твого щастя»



Квест на території табору «Острів скарбів»



Вихованці пришкільного табору 

«Посмішка» відвідали музей 

космонавтики імені С.П.Корольова



Вихованці табору відвідали Житомирський 

академічний обласний театр ляльок 



Психологічною службою та шкільною бібліотекою для вихованців табору було

проведено:

> урок - квест «Подорож у світ професій».

> тренінгове заняття із психологом «Ми дружній загін» 

> заняття із соціальним педагогом «Планета - мій дім»



Вихованці табору відвідали Житомирський академічний

український музично - драматичний театр ім. І.А.Кочерги

для перегляду вистави «Фантастична Мері»



У таборі відбувся «День казки», вихованцями табору 

було проведено інсценізацію казки



В таборі було проведено:
> Майстер клас із декоративно - прикладного мистецтва. 
> Спортивне змагання «Веселі старти».
> Шаховий турнір



Вихованці табору відвідали Державну пожежно -

рятувальну частину №2 м. Житомира



Було проведено зустріч із представником Нацполіції, де 

дітям провели бесіду із безпеки дорожнього руху та 

продемонстрували оснащення поліцейського

автомобіля.



Були проведені уроки англійськох мови 

«Вчимося та граємо на заняттях англійської»



Вихованці табору відвідали Житомирський міський центр 

зайнятості, де для вихованців підготували тренінгове

заняття.



У таборі відбувся День медицини, де вихованців 

вчили надавати першу медичну допомогу 



Закриття табірної зміни 


