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Літній табір

 
«МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ»



Кожен день у нашому
таборі - це цікава і

пізнавальна мандрівка
нашою дивовижною

Україною !



На діточок чекатимуть захопливі квести, 
 інтелектуальні та настільні ігри, вікторини,

танцювальні флешмоби, активні рухливі ігри, веселі
прогулянки, творчі майстер-класи та багато-

багато іншого!
 

м. Львів, вул. Малоголосківська, 30а

Будемо раді Вас бачити!



Програма табору
 «МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ»

День 1 – Казкова країна -
Україна

День 2 – Мистецька Україна

День 3 – Музична Україна

День 4 – Інтелектуальна
Україна

День 5 – смачна країна -
Україна

День 6 – досл�дницька
країна - Україна

День 7 – �сторична Україна

День 8  –   мальовнича
кра їна -  Укра їна 

День 9 – спортивна Україна

День 10 –  талановита
Укра їна



Ми потрапимо в чарівний світ
українських народних казок. 

 

Завдяки казці, ми стаємо
добрішими, навчаємося бачити

красу навколишнього світу.
 

Саме казки розкривають всі
тонкощі традицій та поглядів, які

з поколінь у покоління
передаються в кожній родині. 

 

09:00 – ранкове коло
«Поринаємо у св�т казки» +
розминка
10:00 – сн�данок 
10:30 – в�кторина «Знавц�
українських казок»
11:30 – творче заняття
12:30 – прогулянка
13:00 – об�д
13:30 – виготовлення масок
улюблених казкових героїв
14:30 – театрал�зац�я
15:00 – весел� �гри на шк�льному
майданчику («Хто Я», «Казковий
крокодил»)
16:00 – казкотерап�я
16:30 – п�двеч�рок 
17:00 – в�льний час

Понед�лок

20.06Казкова Україна



Resolution

09:00 – ранкова зустр�ч
«говоримо про мистецтво» +

розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – Мистецтво лозоплет�ння

11:30 – Петрик�вський розпис

12:30 – прогулянка

13:00 – об�д
13:30 – скульптура (л�плення з

пластил�ну)

14:30 – заняття "митц�, якими

славиться Україна"

15:00 – Розваги надвор�
16:00 – Конкурс малюнк�в
16:30 – п�двеч�рок 

17:00 – в�льний час

Мистецька країна –

Україна

Дітки ознайомляться з різноманітними

видами зображувального мистецтва:

живописом, графікою, скульптурою,

творами декоративно-прикладного

мистецтва.

В�второк

21.06

https://vseosvita.ua/library/zanatta-proekt-hudozniki-akimi-slavitsa-ukraina-103443.html


09:00 – ранкове коло «З музикою у серц�» +
розминка
10:00 – сн�данок 
10:30 – Заняття «музика мого народу»
11:30 – Музична в�кторина
12:30 – прогулянка
13:00 – об�д
13:30 – Виготовляємо музичн� �нструменти
14:30 – Конкурс на краще виконання
української п�сн�
15:00 – �гри на шк�льному майданчику 
16:00 – «Вгадай мелод�ю»
16:30 – п�двеч�рок 
17:00 – в�льний час

Будемо насолоджуватися
прекрасним! Український

народ має славу дуже
співучого, а українська музика

здобула визнання в цілому
світі !

Музична Україна

Середа
22.06

http://prolisok-hust.dytsadok.org.ua/u-sviti-muziki-10-25-30-11-02-2020/


Четвер
23.06

Допитливі, розумні та кмітливі -
саме такими є наші діточки !

 
Ми разом з ними будемо

тренувати гнучкість мислення,
розглядати різноманітні ситуації і
знаходити креативні варіанти їх

вирішення.
 

09:00 – ранкова зустр�ч «у св�т�
лог�ки» + розминка
10:00 – сн�данок 
10:30 – нестандартн� Вправи на
розвиток креативност�
11:30 – квест для км�тливих
«В�дкрий для себе Україну»
12:30 – прогулянка
13:00 – об�д
13:30 – В�кторина "найкращий
знавець україни"
14:30 – Математичн� фокуси
15:00 – Прогулнка
16:00 – Наст�льн� �гри, ребуси
головоломки 
16:30 – п�двеч�рок 
17:00 – в�льний час

Інтелектуальна Україна



09:00 – ранкове коло «Подорож

до кухн�» + розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – Master-Global-Chef

(кул�нарн� конкурси)

11:30 – Створюємо книгу рецепт�в
12:30 – прогулянка

13:00 – об�д
13:30 – Кул�нарний Майстер-клас

14:30 – Гра «ТаЄмна Скринька»

15:00 – Розваги надвор�
16:00 – Кул�нарна пантом�ма

16:30 – п�двеч�рок (п�кн�к)

17:00 – в�льний час

(л�пимо вареники)

 
Українська кухня – символ нашої

національної гостинності. 
 

Дітки ознайомляться зі стравами
української національної кухні, з традиціями

пов’язаними із готуванням страв.

Смачна країна –

Україна

п'ятниця

24.06

https://en.wikipedia.org/wiki/MasterChef_(American_TV_series)


09:00 – ранкове коло «українськ� вчен�,
винаходами яких користується весь св�т»

+ розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – Заняття «вчимось спостер�гати»

11:30 – Гербар�й
12:30 – прогулянка

13:00 – об�д
13:30 – вражаюч� експерименти

14:30 – вчимось робити фокуси

15:00 – �гри на шк�льному майданчику 

16:00 – науков� �гри

16:30 – п�двеч�рок 

17:00 – в�льний час

понед�лок

27.06

Наука — це не лише дуже
важливо, а й дуже цікаво.

Ми будемо багато
експерементувати,

досліджувати, отримувати
нові знання і навики.

досл�дницька

Україна

http://prolisok-hust.dytsadok.org.ua/u-sviti-muziki-10-25-30-11-02-2020/
http://prolisok-hust.dytsadok.org.ua/u-sviti-muziki-10-25-30-11-02-2020/


Без минулого немає сучасного,
без традиційного немає нового,

без колишнього немає
теперішнього!

 
 

09:00 – ранкове коло «Видатн�
постат� української �стор�ї» +
розминка
10:00 – сн�данок 
10:30 – Звичаї запор�зьких козак�в
11:30 – Виголовлення Лепбуку
«славетн� українц�» 
12:30 – прогулянка
13:00 – об�д
13:30 – Козацьк� забави
14:30 – саморобка «вишиванка» 
15:00 – весел� �гри на шк�льному
майданчику
16:00 – Конституц�я України
очима д�тей
16:30 – п�двеч�рок 
17:00 – в�льний час

В�второк

28.06Історична Україна



середа
29.06

09:00 – ранкове коло «Я-мандр�вник»  

 + розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – збираємось у поїздку:            

 чек-лист мандр�вника 

11:30 – квест «захоплива Подорож

м�стами україни»

12:30 – Розваги надвор� 
13:00 – об�д
13:30 – Як з�брати � встановити намет,

вчимось прокладати маршрути з GPS

14:30 – творче заняття

15:00 – прогулянка

16:00 – мальовнич� водойми нашої
країни (озера, водоспади, каньйони)

16:30 – п�двеч�рок

17:00 – в�льний час

Мандрівка – завжди така бажана
подія, як для дорослих, так і для

дітей. Це завжди яскраві враження,
незабутні моменти життя, веселі

спогади і безцінний досвід!
 

Разом із дітками відкриємо для себе
маловідомі, але надзвичайно

мальовничі куточки нашої країни. 

Україна - мальовнича

країна

https://aiesec.ua/blog/zbirayemos-v-poyizdku-chek-list-mandrivnika
https://aiesec.ua/blog/zbirayemos-v-poyizdku-chek-list-mandrivnika
https://aiesec.ua/blog/zbirayemos-v-poyizdku-chek-list-mandrivnika
https://aiesec.ua/blog/zbirayemos-v-poyizdku-chek-list-mandrivnika
https://blog.f.ua/ua/articles/kak-sobrat-i-ustanovit-palatku.html


Четвер
30.06

09:00 – ранкова зустр�ч «топ-10

спортсмен�в україни» + розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – досл�ди з милом

11:30 – спортивн� Естафети

12:30 – прогулянка

13:00 – об�д
13:30 – �гри на спритн�сть, швидк�сть,

гнучк�сть

14:30 – лайфхаки «Здорове

харчування — це легко!»

15:00 – час надвор� («Спортивний

крокодил»)

16:00 – складаємо меню         

 здорової людини

16:30 – п�двеч�рок 

17:00 – в�льний час

спортива країна –

Україна

Україна має чимало перемог та

досягнень у світовому спорті! Ми дуже

пишаємось цим!
 

Здоров'я – основна складова успішного

майбутнього наших діточок!

 
 
 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/healthy-nutrition-for-parents


09:00 – ранкове коло «плекаймо

свої таланти» + розминка

10:00 – сн�данок 

10:30 – сп�ваємо

11:30 – творче заняття

«нестандартн� техн�ки малювання»

12:30 – прогулянка (конкурс

малюнк�в на асфальт�)
13:00 – об�д
13:30 – Танцювальний флешмоб

14:30 – «кожна дитина має талант»

15:00 – весел� �гри на шк�льному

майданчику

16:00 – дискотека

16:30 – п�двеч�рок 

17:00 – в�льний час

Кожна дитина талановита,
головне - допомогти їй знайти

себе!
 

Дуже важливо підтримувати і
розвивати таланти дітей,

сприяти їх творчій самореалізації!

п'ятниця

01.07Талановита Україна



Канікули – щаслива,
безтурботна пора

дитинства! Це час ігор,
пригод, яскравих

вражень!

м. Львів, вул. Малоголосківська, 30а



Запрошуємо приєднатися до
табору "Мандруємо

Україною" !
 

 Це 10 днів пригод, конкурсів,
квестів, майстер-класів,

спортивних розваг ! 




