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� Зустріч учасників табору (гравців) � 

Попередня реєстрація проводиться при першій зустрічі з 
учасниками. Кожний табір може використовувати свою, 
найбільш зручну систему. 

Усі гравці (діти)  одержують паспорт футболіста,  який 
вони повинні заповнити й поміняти на бейдж (картку гравця 
чемпіонату Євро-2012), пройшовши станції: Медогляд, 
Нормативи, Фото, Автограф. 

 
На станціях: 
Медогляд – кожний учасник табору проходить перевірку 

медичних довідок, стану здоров'я, ріст/вага (можна описувати 
нестандартно, наприклад 36 папуг, вищий від дерева біля 
їдальні тощо); позначку про проходження проставляють у 
паспорті. 

Нормативи – учасники табору здають нормативи: 
ведення м'яча, удар по воротах, пас, 100 м; результати 
проставляють у паспорті. 

Фото – учасників табору фотографують або вклеюють у 
паспорт наклейки із зображенням футболістів. 

Автограф або Привіт від фанатів – учасникам табору 
малюють фарбами прапор України на обличчі. 

 
Після проходження реєстрації учасники обмінюють 

паспорт футболіста на картку гравця чемпіонату Євро-2012.  
Рекомендуємо зробити картки різних кольорів, це 

допоможе учасникам швидко зібратися в команди й розпочати 
пошуки тренера. Кожний тренер уміє робити щось особливе, і 
команда повинна знайти свого тренера на підставі його 
характеристики. 

 
� Пошук тренера � 

 
· Знає 10 найвідоміших футболістів. 
· Може набити головою м'яч більше 10 разів. 
· Може назвати 5 збірних, які були чемпіонами світу. 
· Відрізняє футбольний м'яч від баскетбольного й 
волейбольного м'ячів на дотик. 
· Той, у кого на телефоні є гімн Ліги чемпіонів. 
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· Знає біографію капітана збірної України. 
· Знає фанатівські «гукалки». 
· Знає, хто такий П'єрлуїджі Колліна (найвідоміший арбітр). 
· Уміє демонструвати фінти з м'ячем (володіє технікою поводження з м'ячем). 
· Знає, скільки м'ячів забив А. Шевченко. 
 

� Завдання на день � 
 
Зробити вимпел команди, на якому повинен бути зображений герб команди й назва 

команди, можна девіз. 
 

� Відкриття табору � 
 
Відкриття рекомендуємо провести за наступним сценарієм: 

· Урочисте представлення команд (представник групи входить із вимпелом групи під 
оплески, при цьому всі учасники вже перебувають у залі). 
· Молитва благословення табору. 
· Гімн табору. 

 
Представлення команди (використовувати футбольну термінологію): 

· директор – президент футбольної ліги; 
· координатор – старший тренер; 
· наставник – тренер; 
· спортінструктор – суддя; 
· муз. працівник; 
· рукоділля – дизайнери; 
· проповідник – коментатор; 
· мед. працівник – реабілітолог; 
· кухарі – дієтологи; 
· господарські працівники – група технічного забезпечення; 
· учасники (діти) – гравці. 

 
Ідея представлення:   
1.  Досьє на зразок футбольних карток футболістів:  прізвище,  ім'я,  стаж роботи,  

улюблена фраза, посада, обов'язки в лізі (таборі). 
2. Прес-конференції, інтерв'ю: хто ви? чим займаєтеся? як розвивалася ваша 

футбольна кар'єра? тощо. 
 



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Ідея 1: кожна команда одержує пазл-картинку будь-якої 
футбольної команди без однієї деталі. Висновок: без одного 
фрагмента вже немає повної картини, так і в житті: без когось із 
вас ваша команда вже неповна й не зможе ефективно 
функціонувати. 

 
Ідея 2: жонглювання м'ячами. Викликають одного гравця й 

пропонують йому впоратися із завданням: підкидати маленький 
м’ячик однією рукою й ловити. М’ячик відповідає одній позиції у 
футболі, наприклад, захисника. Потім додають наступні позиції: 
нападника, воротаря; відповідно збільшується кількість м’ячиків. 
Підкидати й ловити одночасно 3 м'ячі дуже складно, так само 
складно грати на декількох позиціях на полі, тому у футболі 
команда й складається з 11 гравців. 

 
Ідея 3: коса. Беруть участь три команди. Кожна команда 

одержує одну складову коси (це може бути або канат, або довга 
тканина, не менш 3-4 м). Усі стають у шеренгу й беруться рукою за 
частину коси. Завдання полягає в тому, щоб якнайшвидше 
заплести косу, не відриваючись від складової частини коси. 

 
� Обід � 

 
· зв'язані руки у всієї команди;  
· руки зафіксовані палками так, щоб не згиналися в ліктях: їсти 
неможливо, поки не догадаються годувати один одного – принцип 
командної роботи (можна використовувати як ідею конкурсу на 
вечірнє спілкування) 
 

� Загальнотабірна гра «Десять» � 
 
Мета: показати, що в житті важко щось зробити самому; 

мотивувати учасників табору дружити й будувати стосунки. 
 
Завдання: кожний учасник повинен зібрати 10 цифр на руці, 

від 1 до 10 один по одному. 
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Кількість гравців: увесь табір. 
 
Необхідний інвентар: 20 маркерів, на кожний пункт по маркеру, інвентар 

для кожного пункту на розсуд відповідальних за пункти. 
 
Підготовка: розподілити пункти по всій території табору, роздати 

відповідальним за пункти необхідний інвентар. 
 
Тривалість гри: 1 година.  
 
Правила гри:  
На території розміщено 20 пунктів, на яких стоять співробітники, по 1-2 

людини, залежно від складності завдання на пункті. Учасники, знайшовши один з 
пунктів, повинні довідатися, яку цифру має цей пункт. Але перш ніж співробітник 
скаже свою цифру, потрібно виконати завдання, потім він говорить учасникові на 
вушко свою цифру й пише її на внутрішній стороні руки (від зап'ястя до ліктя).  

Складність полягає в тому, що цифри необхідно збирати одну по одній, від 1 
до 10. Відповідальний на пункті не повинен ставити свою цифру, якщо в гравця на 
руці немає попередньої. (Наприклад, якщо ваша цифра 5, а до вас прибігла дитина, 
виконала ваше завдання, ви їй повідомляєте, яка ваша цифра, але не ставите цифру 
5, доки в неї не буде номерів 1, 2, 3 і 4.) Таким чином, гравці бігають по території 
й дізнаються, де яка цифра, збираючи їх у правильному порядку на руці. Якщо до 
вас прибігають одночасно кілька гравців або велика група, ви даєте їм завдання 
для всієї групи й говорите цифру всім одночасно тільки після виконання завдання. 
Чому пунктів 20, а цифр 10? Тому що є 10 «підстав». Діти виконують завдання, а 
там немає ніякої цифри.  

Завдання можуть бути різними. Наприклад: придумати віршик про себе, 
станцювати гопак, показати трансформацію кокона в метелика, дозволити 
намалювати на своєму обличчі сонечко, присісти 20 разів, знайти координаторів 
табору й побажати їм гарного дня, проспівати пісню тощо.   

Наприкінці гри, за сигналом спортінструктора, усі збираються по групах і 
підраховують суму зібраних цифр. Сума цифр групи ділиться на кількість людей у 
групі, так ви одержуєте середнє число. За найвищим середнім балом визначається 
група переможців.  

 
Поради: 
Якщо група хоче перемогти, учасникам варто розділитися й знайти потрібні 

цифри, потім поділитися з усіма учасниками своєї групи, де їх можна отримати. 
Але в їхніх інтересах не ділитися цією важливою інформацією з іншими групами. 
Інформація про розташування цифр і «підстав» повинна залишатися в таємниці!!!  

Для того щоб краще розкрити тему дня, зробіть кілька пунктів, де учасникам 
необхідно буде щось зробити в парах або всій групі. Наприклад, для групи: на 
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землі викласти слово «Дружба», «Разом» або «Ура!», використовуючи тільки свої 
тіла; зробити групове фото на кожну із заданих вами тем. 

 

� Вечірнє служіння � 
 
Ідея: зробити нарізку ігрових моментів футбольної гри в пас. 
 
Завдання: викликають двох учасників, їхнє завдання опустити палку, не 

відриваючи пальців. 
 
Ігри: 
«Гусениця»: команда стає в колону й береться за пояс один одного.  Їхнє 

завдання показати, як гусениця спить, їсть, перевертається, підтягується тощо. 
«Ріпка»: беруть участь дві команди по 6 дітей. Це – дід, баба, внучка, Жучка, 

кішка й мишка. У протилежному кінці залу 2 стільчики. На кожному стільчику 
сидить ріпка - дитина в шапочці із зображенням ріпки.  

Гру починає дід. За сигналом він біжить до ріпки, оббігає її й повертається, за 
нього чіпляється (бере його за талію) баба, і вони продовжують біг удвох, знову 
обгинають ріпку й біжать назад,  потім до них приєднується внучка і т.д.  
Наприкінці гри за мишку чіпляється ріпка.  Виграє та команда,  яка швидше 
витягнула ріпку. 

 
Мультфільм «Ріпка» 
 
Сценка «Коли наші руки опускаються» 
 
Тема: важливість дружньої підтримки.  
 
Дійові особи: Подруга 1, Подруга 2, Мойсей, Аарон, Хур.  
 
На сцені стоїть Подруга 2, сповнена гіркоти й переживання. Трохи пізніше 

непомітно виходить Подруга 1 і стає свідком її монологу.  
 
Подруга 2. Я не знаю,  чому так виходить.  Адже я молюся за свою маму постійно.  Я 

їй свідчу й своєю поведінкою,  і Словом Божим.  Я намагаюся змінюватися й не падати у 
відчай. Боже, ну що я можу ще зробити? Я не бачу результатів!!!  

 
До неї підходить Подруга 1 й обіймає її.  
 
Подруга 1. Заспокойся.  
Подруга 2 (схвильовано). Я так більше не можу! У мене просто опускаються руки!!!  
Подруга 1. Не плач. Краще послухай, я тобі розповім історію про Мойсея, у якого 

теж опускалися руки. Було це так. Давним-давно, коли Мойсей вивів ізраїльський народ з 
єгипетського полону, у пустелі на них напали амаликитяни. 
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У залі приглушають світло. Включають фонограму. На сцену виходять Мойсей, 

Аарон і Хур.  
 
Мойсей. От ми й прийшли.  
Аарон. Так, звідси відкривається вид на всю долину.  
Хур. Але навіщо ми сюди прийшли, Мойсею?  
Мойсей. Звідси я буду бачити всю битву й підносити заступницьку молитву до 

Господа Саваота за свій народ.  
Хур. Дивися, Мойсею, амаликитяни долають твій народ!  
Мойсей. Устаньте за мною й спостерігайте, як Господь Саваот віддасть Амалика в 

руки Ізраїлю.  
 
Мойсей здіймає руки вгору й починає молитися.  
 
Мойсей. О Господи Саваоте..!  
 
Фонограма підсилюється, заглушаючи голос Мойсея. Тепер уся увага на подруг.  
 
Подруга 1. І коли Мойсей підіймав свої руки, перемагав Ізраїль; а коли опускав свої 

руки, перемагав Амалик.  
 
Мойсей, утомившись, опускає руки.  
 
Аарон. Мойсею, Амалик побиває твій народ вістрям свого меча!  
 
Мойсей, перемагаючи біль, знову підіймає руки. Фонограма підсилюється з 

кожним підняттям і опусканням рук.  
 
Подруга 1. Уявляєш, як Мойсею було важко увесь час тримати свої руки піднятими?  
Подруга 2. Так, але ж щоразу, коли він опускав руки, гинуло стільки його людей!  
Подруга 1. Так, Мойсей був великим заступником!  
Подруга 2. А що ж було далі?  
Подруга 1. Прийшов час,  коли його руки обважніли настільки,  що він не міг їх 

більше тримати. Тоді Аарон і Хур вирішили допомогти йому.  
 
Мойсей падає на коліна.  
 
Хур. Аароне, поглянь, Мойсея залишили сили! Ми повинні йому допомогти.  
 
Вони його саджають і підтримують руки.  
 
Подруга 1. І були його руки підняті до заходу сонця. І переміг Ісус Навин Амалика й 

народ його вістрям меча.  
Аарон (зауважуючи результат битви). Дивіться! Дивися, Хуре, дивися, Мойсею, 

ми перемогли!  
Хур. Бог ще раз показав нам Свою турботу про нас.  
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Усі разом вони залишають сцену.  
 
Подруга 1. Ну?  
Подруга 2. Тепер я все зрозуміла.  Бувають моменти в нашім житті,  коли наші руки 

опускаються й сили залишають нас, але слава Богові за людей, які підтримують нас у важкі 
хвилини. Спасибі тобі за те, що ти мені підтримала руки.  

 
Разом вони виходять.  
 
Сценка «Частини тіла»  (рос.) 
 
Автор. Знают все, из чего человек состоит: 
Из ноги, что все время куда-то спешит, 
Из руки, что в обиду себя не дает, 
Из желудка, что все время жует бутерброд. 
Есть еще нос, он всегда впереди,  
Может по запаху что-то найти. 
Рот говорит и жует иногда, 
Ухо про всех знает все и всегда. 
Сердце, про отдых забыв и покой, 
Стучит день и ночь, словно дятел лесной. 
Пока они вместе работают дружно, 
К доктору им обращаться не нужно. 
Но если поссорятся – это беда, 
Смотрите, что может случиться тогда… 
Вдруг возгордился в теле нос, поднялся вверх, чуть-чуть подрос и говорит: 
 
Нос. Ну что ж, друзья! От вас скрывать не стану я: 
Я в теле самый важный! Такой из вас не каждый! 
Куда ты, братец, не пойди, а нос все время впереди! 
 
Автор. Но уху стало вдруг обидно. 
 
Ухо. Если тебя все время видно – так значит ты главнее всех? 
Тебя поднимут ведь на смех! Суешься сам, куда не просят, 
А если кто-то что-то спросит, так сразу шмыгать и сопеть! 
Нам за тебя потом краснеть! 
 
Автор. Ушам в ответ смеется рот. 
 
Рот. Да что ты, все наоборот! Меня важнее не бывает: 
Рот говорит, жует, глотает, и если надо – запоет! 
Да кто из вас меня поймет? 
 
Автор. Тут и желудок говорит. 
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Желудок. Меня от вас уже тошнит! Вы заблуждаетесь все вместе! 
Рот первый? Слишком много чести! «Я в организме всех главней! Я вас кормлю!» 
Вот я жую, жую, жую, я больше всех вас устаю! 
Я в организме всех главней! Я вас кормлю, как мать детей! 
Нога. Ты трудишься? Ну, ты даешь! 
Ты всего-навсего жуешь! 
А я хожу, хожу, хожу… Лентяй ты! Вот что я скажу! 
 
Рука. Вот, вот, законченный лентяй, то то, то сё ему давай! 
То шоколадку, то компот… А кто все это принесет? 
Рука все делает вокруг! Да без меня вы как без рук! 
 
Нос. А про меня опять забыли? Я что-то значу в этом мире! 
 
Рука. Да ну тебя! Иди, в свои две дырочки сопи! 
 
Нос. Ах, так! Ну ладно, ну и пусть! Я ухожу и не вернусь! 
 
Ухо. Эй, носик, носик, погоди! Тебя обидели они? 
А я с тобой объединюсь! Партийный создадим союз! 
Мы вместе УХО, ГОРЛО, НОС, пусть принимают нас всерьез! 
 
Автор. И среди этих разговоров, сомнений, криков, громких споров, 
Раздался сердца тихий стук, как будто бой часов «тук-тук». 
 
Сердце. А ну-ка, хватит драться! Нельзя мне волноваться! 
Возьму и перестану биться, могу совсем остановиться! 
Так что главнее в теле я! Не стоит ссориться, друзья! 
 
Рука. Смотри, какая цаца, нельзя ей волноваться! 
 
Сердце. Ах, так! Пеняйте на себя! Работать прекращаю я! 
Мораль сей басни такова: если с проблемой голова,  
Руке с ногой, увы, нельзя без головы. 
И если скажет ухо вдруг, что тело – это только слух,  
Не избежать вопроса, как телу жить без носа? 
В единстве только мы сильны, а значит вместе жить должны, 
Не ссорясь и ругаясь, а Богу поклоняясь. 
 



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Ідея 1: купіть різних цукерок (з начинкою, з горіхами, чистий 
шоколад тощо). Перемішайте їх і запропонуйте всім присутнім 
взяти по цукерці. А тепер усім приємного апетиту! 

Потім нехай устануть ті,  хто з'їв цукерку з горіхом,  хто з 
начинкою і т.д.  

Усі ці смачні ласощі називаються цукерками, але кожна 
цукерка має свій смак і начинку. Усі ми називаємося людьми, але 
кожний із нас індивідуальна особистість і до кожного з нас у Бога є 
Свій підхід. 

 
� Ідеї дня � 

 
Ранкова зарядка. Кожну вправу проводить інший 

наставник. 
Завдання на день. Скласти пісню про ідеальне місце на 

землі (наприклад, «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь...», 
див. відеододаток). 
 

� Загальнотабірна гра «Пошук скарбу» � 
 
Мета гри: знайти скарб. 
 
Кількість гравців: увесь табір. 
 
Необхідний інвентар:  
- карта території табору (5 копій); 
- скарб (апельсини 20-50 шт. або щось інше приблизно таких 

же розмірів); 
- кілька лопат. 
 
Підготовка:  
- до початку гри необхідно підготувати точну карту території 

табору й зробити 4 копії; 
- розділити одну з карт на 4 частини й поставити на кожній із 

чотирьох частин точки так, щоб, з'єднавши їх, на перетині ліній 
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можна було сховати скарб.  Частини карти сховати на території табору,  кожну 
окремо, подалі одну від одної;  

- місця, де заховані частини карти, позначити хрестиками на інших чотирьох 
картах так, щоб одне таємне місце було на одній карті; 

- на відкритій території (пляж, футбольне поле тощо) сховати скарб так, щоб 
кожний апельсин лежав окремо. Закопати апельсини в хаотичному порядку, але не 
глибоко (максимум на 20 см). Після цього розпушити землю якнайбільше разів, 
щоб наштовхнути на пошуки неіснуючих скарбів (чим більше, тим цікавіше). 

 
Тривалість гри: 1 година.  
 
Правила гри:  
Перед початком гри можна зібрати дітей і розповісти їм історію про зниклі 

скарби.  Скажіть,  що ви з великими зусиллями роздобули карту,  але не одну,  а 
чотири. Попросіть дітей допомогти знайти скарб. Через те, що карт чотири й місця 
розташування скарбу позначено в різних точках, запропонуйте всім об'єднатися в 
чотири команди. Кожній команді дайте одну карту.  

Коли гравці кожної команди знаходять свою частину загальної карти, вони, 
як правило, ідуть шукати скарб на місце, позначене хрестиком. Однак вони 
повинні здогадатися скласти знайдені частини карти в одну й з'єднати точки так, 
щоб лінії перетнулися. Коли місце скарбу буде визначено, знайдені апельсини 
гравці приносять своєму капітанові. 

Цю гру необхідно провести перед самим обідом, полуденком або вечерею, і 
відразу ж після закінчення гри всіх дітей зібрати біля їдальні. Риючись у землі, 
вони вимажуть руки. Ваше завдання позбавити їх будь-якої можливості вимити 
руки до того, як прийдуть у їдальню (тому не можна ховати апельсини біля 
водойми, бажано вилити воду з усіх ємностей у таборі, перекрити воду в 
умивальниках тощо).  

 
Висновок: 
Перед входом до їдальні стоїть координатор або спортінструктор і просить 

показати йому чисті руки, для того щоб він міг пропустити цю дитину. Але таких 
дітей немає, тому він просить винести цебро з водою. 

«Усі ми живемо серед людей.  Чи,  може,  хтось приїхав у табір з безлюдного 
острова? І кожний з нас, хочемо ми того чи ні, впливає один на одного. Добре чи 
погано, свідомо чи неусвідомлено, сильно чи трошки. Чим авторитетніша людина, 
тим сильніший її вплив. Згодні? Ми прислухаємося до її порад, виконуємо 
побажання і т.п.  Але чи можемо ми завжди усвідомлювати, розуміти й 
спостерігати, як це змінює нас?  

Для того,  щоб пройти в їдальню,  потрібно мати чисті руки.  Так трапилося,  
що самотужки вам не вдасться їх вимити. Але, на щастя, тут, поруч із вами, є 
люди,  які дуже хочуть вплинути на ситуацію,  що склалася.  І це –  наставники!!!  
Тільки вони можуть допомогти кожному стать чистішим і потрапити до їдальні.  
Ці прекрасні люди протягом табірної зміни будуть іти поруч із вами шляхом змін 
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на краще. Вони щиро люблять Бога й хочуть познайомити вас із найбільшим 
авторитетом нашого життя – Ісусом Христом. Так чи інакше, табір закінчиться і 
ми роз'їдемося.  Але тут ви можете придбати Друга на все життя.  Він буде з вами 
завжди, ніколи не підведе, на Нього можна покластися й треба рівнятися.  

Ісус любить тебе й завжди діє тільки у твоїх інтересах,  тобі на добро.  
Найкращий Тренер – Ісус! Запрошуємо тебе в команду Христа!» 

 

� Вечірнє служіння � 
 
Гра із залом «Заборонений рух» 
Координатор пропонує дітям повторювати за ним усі рухи, за винятком 

забороненого, заздалегідь ним установленого. Наприклад, заборонено виконувати 
рух «руки на пояс». Координатор під музику починає робити різні рухи, а всі 
учасники повторюють їх. Раптом координатор виконує заборонений рух. Учасники 
гри, що повторили його, сідають. 

  
КРОВ З НОСА 
(Як думка оточуючих може впливати на людину) 
  
Протягом усієї сценки, доки актори не почнуть розмовляти, звучить ритмічна 

музика. 
Заходить людина й, обернувшись обличчям до глядачів, високо задирає голову й 

завмирає в такій позі. 
Заходить 2-а людина. Вона дивиться на першу, потім дивиться вгору, і з поважним і 

гордовитим виглядом стає в таку ж позу   задирає голову. Вона може також узятися за 
боки. 

Заходить 3-я людина і, глянувши на цих двох, робить те ж саме. 
Заходить 4-а, потім 5-а і 6-а. Усі вони стають, задерши голови. 
Музика припиняється.  Заходить остання людина.  Вона звертається до 6-ї із 

запитанням: чому ти так стоїш? 6-а людина повертається у звичайне положення й 
пояснює, що коли вона зайшла, усі так стояли. Потім вони запитують 5-у. Вона відповідає, 
що повторила за 4-ю,  а та у свою чергу відповідає,  що повторила за 3-ю і т.д.  Коли ж 
доходять до першої людини, вона говорить: «Та у мене просто кров з носа йде».  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Міні-сценка: командні працівники по черзі виконують 
якусь вправу. Координатор запитує, що з ними відбувається? 
Вони відповідають, що тренуються. 

Висновок: сьогодні день тренувань, тільки тренування 
можуть привести до позитивного результату й успіху. 

Ідея: номер зі стаканчиками (див. відеододаток). Щоб 
його зробити, потрібно тренуватися? 

 
� Ідеї на день � 

 
- продумати зарядку в стилі футбольного тренування; 
- установити приховану камеру на пунктах:  
1. Наверх не дивитися.  
2. Пий воду (стоїть Coca-Cola і вода, але Coca-Cola із сіллю). 
3. Солодощі шкодять здоров'ю (цукерки з милом). 
 

� Завдання на день: � 
підготувати номер черлідингу (номер уболівальників).  
 

� Загальнотабірні ігри � 
 
«Інкасатор» 
 
Мета гри: принести в банк якнайбільше «золота». 
 
Кількість гравців: увесь табір. 
 
Необхідний інвентар:  
- мотузка; 
- шкарпетки за кількістю співробітників (найдешевші, 

щоб висипалося борошно); 
- борошно; 
- камені (5 відер, розмір № 20); 
- ємності для «золота»; 
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- фольга або балончик з фарбою золотого кольору; 
- скотч. 
 
Підготовка:  
- на території табору окреслити коло діаметром 10-15 м, використовуючи 

мотузку; 
- у центрі кола поставити ємність для «золота»; 
-  підготувати «золото»  (обернути камені у фольгу й закріпити скотчем або 

пофарбувати в золотий колір); 
- насипати по жмені борошна в кожну шкарпетку; 
- поставити кілька ємностей з «золотом» на відстані 40-60 м від кола. 
 
Тривалість гри: 1 година.  
 
Правила гри:  
Можна почати гру з питання: «Хто такий інкасатор?». Вислухайте відповіді 

дітей і зробіть узагальнений висновок. Інкасатор – це людина, співробітник банку, 
що здійснює доставку готівки й коштовних речей. Сьогодні кожний із вас зможе 
побувати в ролі інкасатора. Це дуже відповідальне й непросте завдання. Інкасатор 
часто ризикує, адже завжди знайдуться ті, хто прагне легкої наживи.  

Отож, у нас є банк, територія якого обведена мотузкою. На певній відстані від 
банку містяться невеликі підприємства, які хочуть вкласти свої кошти в банк. Ваше 
завдання доставити всі «золото» у банк. Але це не так-то просто, тому що біля банку 
ви можете наткнутися на недоброзичливих громадян. Ці люди відстрілюються 
порошковою зброєю,  і якщо вас поранили,  ви зобов'язані віддати «золото».  Але 
ступивши на територію банку – ви у безпеці. «Золото» дозволяється переносити по 
одному шматку.  

Отже,  у нас є дві команди:  команда інкасаторів –  усі відпочиваючі,  і команда 
шахраїв – співробітники. Перемагають ті, у кого виявиться більше «золота». Гру 
починають і закінчують за сигналом. 

 
Поради:  
- можна ввести посаду касира на підприємстві, який видаватиме по одному 

шматку «золота» (з метою контролю);  
- команда шахраїв може одягнутися відповідно до ролі; 
- шахраям необхідно мати запас борошно; 
- «золото» можна замінити будь-якою паперовою валютою. 
 
Висновок: 
У житті є безліч завдань, які ми робимо дуже багато разів, так і не навчившись 

виконувати їх як слід. Ми думаємо, що це не настільки важливо. Але чемпіоном тобі 
не стати,  якщо до незначних завдань ти не будеш ставитися відповідально й 
наполегливо. Тому що все починає з малого. Сьогодні у грі вам доводилося багато 
разів повторювати те ж саме.  І з кожним разом це вдавалося зробити усе краще й 
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краще. Якщо ти вчишся на своїх помилках, то кожний наступний крок виходить 
успішнішим, а це – тренування. Бажаємо вам не здаватися. Ставайте чемпіонами. 

«Мильний шлях» 
 
Для цієї гри потрібна рівна територія, яку застеляють щільними плівками й 

поливають мильною водою. 
На цій території проводяться різні спортивні командні ігри на зразок «Веселих 

стартів» (див. відеододаток). 
 

� Вечірнє служіння � 
 
Сценка «Якщо б у таборі я не був…» (див. відеододаток) 
 
Сценка «Маленький гріх» 
 
Дійові особи: 
Людина 
Ісус – голос за сценою 
 
Ремарка постановникові: 
Важливою частиною реквізиту є книга, якою герой б'є себе. Потрібно, щоб вона 

була великого формату, але не дуже важкою. Також важливо, щоб книгу можна було 
легко порвати навпіл, тому приготуйте кілька таких книг, якщо ви збираєтеся 
показувати сценку кілька разів.  

 
Дія 
 
Посередині сцени стоїть стіл, покритий білою тканиною, на столі 

лежить книга з виразним написом «Гріх». По сцені прогулюється Людина. 
(Звучить музика, тема: роздуми). 

 
Людина.  Чи був у твоєму житті маленький, але такий собі надокучливий гріх? 

Гріх,  що не хотів тебе залишати?  І тобі здавалося,  що ця невелика,  дещо солодка 
спокуса ніколи не припинить мучити тебе. Ні, ні! Нічого жахливого, як-то вбивство 
(пояснює)! Це схоже на якусь облуду, що опісля викликає почуття вини. Щось схоже 
на куріння: це погано. Ти знаєш, що це погано. Але щоразу, коли ти намагаєшся 
кинути... ти знову й знову вертаєшся й береш наступну цигарку. Це, напевно, схоже 
на те, як свиня знову й знову йде валятися в калюжі, або щось подібне.  

 
Людина підходить до столу й бере книгу. 
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Людина. Це начебто в тебе є велика книга, і ти береш її й сильно б'єш нею себе 
по голові (з розмаху б'є книгою себе по голові).  Ой!  (ударяє себе знову).  І ще раз 
(ударяє себе),  і знову (робить те ж саме,  морщачись від болю),  і знову (б'є себе й 
поступово опускається на підлогу)! Це боляче! А потім, коли ти думаєш, що на 
сьогодні вистачить, тому що ти й так уже сильно побитий, ти робиш це знову! 

 
Людина, сидячи на підлозі, ще кілька разів ударяє себе книгою по голові, 

щоразу скрикуючи при цьому. Потім зупиняється, кидає книгу на підлогу й ховає 
обличчя в долонях. (Звучить музика, тема: депресія). 

 
Людина (піднімаючи голову). Ти поступово усвідомлюєш, що ти загнаний у 

кут, депресія починає брати над тобою гору, і ти почуваєш себе всього лише 
жалюгідним невдахою, тому що не можеш зупинитися (пауза). Тоді-то ти й кличеш 
Ісуса! 

 
Людина падає на коліна й підносить руки до неба. На сцені загоряється 

яскраве світло. (Звучить музика, тема: прощення, оновлення). 
 
Людина (із благоговінням). Варто тобі лише вимовити Його ім'я, як «бац» – і 

Він поруч із тобою (повертаючи голову до світла). Ти стоїш перед Ним на колінах, і 
шепочеш: «Ісусе! Господи! Я жалюгідний зіпсований грішник. Я знову й знову 
повторюю цей маленький гріх (піднімає книгу з підлоги й гидливо кидає її на стіл), 
він мене настільки дістав, що мені здається, я божеволію! Я не можу так далі жити! 
(Благаючи.) Будь ласка, прости мене! 

 
Ісус (із силою й ніжністю). Ти прощений. Іди й більше не гріши! 
 
Людина піднімається з колін і починає радісно бігати й стрибати по сцені. 

(Звучить музика, тема: радість, торжество). 
 
Людина (майже викрикуючи). Так, так, так! Я прощений! А коли ти прощений 

– ти почуваєш себе добре, як ніколи! Тебе наповнює сила й енергія, твої емоції 
ллються через край! Твої ноги відриваються від землі – ти супермен, ти врятований! 
Тобі прощені всі твої гріхи, усі до єдиного! 

 
Людина опиняється біля столу й кидає оком на книгу,  глибоко зітхає й 

зупиняється біля її. Яскраве світло гасне. (Звучить музика, тема: спокуса). 
 
Людина (упалим голосом). Спокуса!  Вона знову приходить до тебе.  Від 

колишньої радості не залишається й сліду (бере книгу зі столу). І от ти знову віч-на-
віч із тим же самим гріхом (повільно підносить книгу до себе, сам лякаючись свого 
жесту). Ні! Ти не можеш! Не можна! Ісус сказав тобі, щоб ти більше не грішив. Ні! 
Християни не грішать. Не можна! (Б'є себе по голові книгою.) Ну от, я знову це 
зробив. 
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Людина кидає книгу й падає на коліна, закривши обличчя руками. 
 
Людина (зі страхом). Я не хотів цього робити! Це нещасний випадок, це якась 

помилка! Просто момент слабкості. Це більше ніколи не повториться, я обіцяю! 
Прости мене, будь ласка. Прости мене, Ісусе! Прости... 

 
Загоряється яскраве світло, музика міняється на мажорну. 
 
Ісус. Добре, Я прощаю тебе.  
 
Людина піднімається на ноги. 
 
Людина (з надією). І ти знову піднімаєшся для того, щоб більше ніколи не 

впасти!  Так,  ти був колись зіпсований гріхом.  Але кому яке діло?  Адже ти не 
збираєшся вертатися до цього знову. 

 
Людина дивиться на книгу з усмішкою, потім зненацька хапає її й б'є себе 

по голові. 
 
Людина (з жахом). Знову! Я знову це зробив! (Повертається до світла.) Я 

знаю,  знаю,  що це погано,  але я направду дуже хочу бути хорошим!  (Пауза.)  Будь 
ласка, прости мене ще один раз.  

 
Ісус. Ти прощений! 
 
Людина (полегшено). Як здорово!  У мене є ще один шанс.  Цього разу не 

повинно бути ніяких помилок.  У мене є сила волі,  я сильний (дивиться на книгу).  
Фу…(відвертається) потрібно бути сильним! Навіть і не думай! Не смій думати про 
це! Про цей огидний дрібний грішок, що вабить тебе, як улюблені ласощі. 

 
Людина підходить до столу, дивиться в зал, потім убік, а її рука тим часом 

потихеньку тягнеться до книги й торкається її. Вона краєм ока знову дивиться 
на книгу. Потім різко відриває руку від книги й указує на когось у залі, 
відволікаючи цим увагу глядачів від себе. 

 
Людина. Дивиться, наш пастор! 
 
Сама ж хапає книгу й починає себе бити. За мить з того боку, де горить 

яскраве світло, з'являється Ісус і підходить до людини, яка завмирає, тримаючи 
книгу в руках. 

 
Людина. Нічого собі! Ну я й влип... Здається, у мене великі проблеми. 
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Людина падає на коліна перед Ісусом. 
 
Людина (упокорено). Я віддав Тобі своє серце,  присвятив Тобі своє життя,  

пообіцяв жити по-новому, пообіцяв жити свято! І що з цього вийшло? Я не зміг 
вилікуватися від гріха,  я не зміг зробити себе кращим!  Я не зміг перемогти навіть 
цей маленький гріх... 

 
Людина піднімає книгу вгору й простягає її Ісусові.  Той берет книгу,  

розриває на частини й викидає далеко за лаштунки. Потім бере Людину за руку й 
допомагає піднятися, обіймає її й іде зі сцени убік світла. (Звучить музика, тема: 
благодать, нове життя). 

 
Людина. Коли ти проходиш через таке, то починаєш дивитися на життя по-

іншому. Ти дивишся на свій гріх, потім переводиш погляд на Ісуса, приносиш цю 
вагу до Нього й починаєш розуміти,  наскільки Бог більший і могутніший від твого 
гріха. Ти це відчуваєш настільки реально, що тебе самого пронизує Його сила! Божа 
сила для перемоги над гріхом.  І тоді ти розумієш,  що тобі зовсім не потрібно 
боротися самому, Ісус поруч із тобою в цій боротьбі. Він заплатив Своїм життям за 
твій гріх.  І коли ти віддаєш Йому своє життя,  коли приносиш до Нього свій гріх –  
Він з любов'ю приймає тебе. (Пауза.) А гріх? У нього немає більше влади над тобою, 
ти вільний від гріха. (Потирає забиту голову.) Тепер головне – жити, пам'ятаючи про 
це! (Повертається убік світла.) Спасибі, Ісусе! 

 
Звучить радісна фінальна музика, Людина йде зі сцени. 
 
 
Гра «Нелегка ноша»  
 
Матеріали: рюкзаки, монети по 5 коп., м’ячики, книги, призи. 
 
Виберіть для гри кількох людей. Їхнє завдання – дійти до зазначеного фінішу 

із книгою на голові, монетою, вставленою в око, і маленьким м’ячиком, затиснутим 
між коліньми, тримаючи у витягнутій уперед руці рюкзак. Якщо дорогою гравець 
що-небудь втратить, він повинен повернутися на старт і почати спочатку. Перемагає 
той, хто першим прийде до фінішу. 

  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Фокус «Цифра на рафінаді» 
Цифру записують на шматку цукру-рафінаду олівцем, 

жирно. Якщо взяти в руки рафінад так, щоб пальцем закрити 
написану цифру, то олівець відіб’ється. Нікому не 
показуючи,  цукор розчиняєте у воді.  Здавалося б,  ні в кого 
немає шансів довідатися, яка ж цифра була написана. Але ж 
ви її знаєте. 

Висновок: Часто люди думають, що якщо пройде час, то 
ніхто не довідається про те,  що ми зробили щось не так,  але 
Бог усе бачить і знає.    

 
� Ідеї на день: � 

 
Прихована камера: проведіть у таборі приховані зйомки. 
Натягніть мотузку в місці, де всі заходять на обід, і поставте 
камеру,  щоб ніхто її не бачив.  Зніміть,  як кожний буде 
заходити. Покажіть на служінні прискорені зйомки. 
Ідея для зйомок: 
• Передайте цукерку від таємного друга, зніміть емоції. 
• Дзвінок по телефону, розіграйте абонента. 
• Попросіть голосно сказати: «Я всіх люблю!» 
 

� Загальнотабірні ігри: � 
 
«Фотополювання» 
 
Ідея полягає в тому, що суддя все бачить, і ви повинні 

багато чого побачити й запам'ятати це. 
1. Сфотографуватися як група підтримки. 
2. Ігровий момент у футболі. 
3. З видатним футболістом. 
4. Святкування гола. 
5. Програш команди. 
6. Тренування. 
7. Обід після матчу. 
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8. Тренер незадоволений. 
9. Команда під час виконання гімну. 
10. Перегляд матчу перед телевізором. 
 
«Чесні» цукерки» 
 
Усіх наставників одягають у «цукерки» (чіпляють на скотч), завдання 

учасників – зібрати цукерки, кожна цукерка оцінюється певним балом (барбарис – 
5,  дюшес –  10  тощо),  але діти не знають про цінову політику цукерок.  За один 
«напад» на наставника учасник має право зірвати тільки одну цукерку.  

Щоб перевірити гравців на чесність, можна розсипати по території цукерки 
інших видів, приносячись які в банк, учасники будуть іти в мінус. 

 

� Вечірнє служіння: � 
 
Завдання: Знайди голосний. 
Можна висвітити за допомогою відеопроектора, або написати на ватмані, або 

роздати аркуші для команди. Хто швидше прочитає або допише відсутні голосні: 
Днм  Лкмтв Чрнмрц  Шхтр Швчнк 
Допишіть свої варіанти назв футбольних команд або футболістів. 
 
Сценка «Мумія брехні» 
 
Дійові особи:  
Мама, cин, два вантажники, Мумія (людина, загорнена в простирадла)  
 
Дія починається з розмови мами по телефону.  Вона розповідає своїй подрузі 

про те, що вчора на аукціоні купила єгипетську мумію, яка може відрізняти правду 
від неправди.  

Приходить син зі школи. Мама повідомляє йому про свою покупку. У цей час 
у двері дзвонять, і вантажники заносять Мумію. Вони ставлять її посередині 
кімнати й виходять. Мама пояснює синові, як працює Мумія брехні: якщо говорять 
неправду,  то вона починає розгойдуватися з боку вбік.  Син не вірить,  тоді для 
перевірки мама вимовляє що-небудь, наприклад: «Я живу на Місяці». Мумія 
тихенько гойдається. «Працює», – розуміє син.  

Потім мама запитує, що син одержав у школі за контрольну. Син відповідає, 
що одержав п'ятірку. Мумія розгойдується з великою силою. Мама говорить, що 
тепер йому не вдасться неї обманювати. Вони торгуються про оцінку, знижуючи 
щоразу її на один бал. Коли, зрештою, син повідомляє, що одержав двійку, Мумія 
завмирає.  

Мама розсерджена, син плаче. Мама починає читати моралі своєму 
нащадкові.  Вона говорить,  що ніколи не обманювала своїх батьків,  що її любили 
всі вчителі, що вона завжди допомагала по дому, виносила сміття, мила посуд і все 
в такому дусі. Мумія спочатку тихенько, а потім усе більше й більше 
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розгойдується. Але мама не бачить цього, вона стоїть до Мумії спиною. Мама усе 
більше кричить на сина й розповідає,  якою хорошою дівчинкою вона була,  а 
Мумія усе більше розгойдується.  

Кульмінаційний момент усієї дії наступний. Мама заявляє: «І взагалі, я 
вчилася в школі на одні п'ятірки!»  (Останні слова говорить чітко,  майже 
складами). Мумія падає. 

  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Ідея 1: за хвилину зал повинен назвати якнайбільше слів на 
тему «Життя в Інтернеті». Сьогодні ми говоритимемо про те, 
наскільки життя в Інтернеті повинна займати місце в нашому 
реальному житті. 

 
Ідея 2: зробити добірку фотографій «Мрії й реальність». 

Показати їх для всього залу (див. відеододатки). 
 

� Загальнотабірна гра  
«Віднови історію польоту літака» � 

 
Мета: знайти й винести із чужої території уламки свого 

літака. 
 
Кількість гравців: увесь табір. 
 
Необхідний інвентар:  
- коробки-уламки (40 шт.); 
- мотузки; 
- кольоровий папір (два кольори, наприклад, жовтий і синій); 
- два вірші з Біблії за темою дня; 
- клей-олівець; 
- пов'язки для розпізнавання команд (два кольори). 
 
Підготовка:  
- розділити територію табору на дві рівні частини (мотузкою 

або позначити орієнтири); 
- позначити коробки двома кольорами; 
- роздрукувати два біблійні вірші (один на синьому, а другий 

на жовтому папері); 
- розрізати вірші на частини (по одному слову) й покласти по 

одній в коробки відповідного кольору (коробок повинно бути 
більше, ніж слів); 

- розкласти (сховати) коробки по території (на території 
жовтих – 30% жовтих коробок і 70% синіх,  а на території синіх – 
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- підготувати «нитки життя» двох кольорів у тричі більше, ніж учасників 
гри (паперові смужки на зап'ястя); 

- підготувати місце для Міністерства повітряного транспорту (пункт, де 
учасникам будуть клеїти зірвані «нитки життя») на обох територіях. 

 
Тривалість гри: 1-1,5 години. 
 
Правила гри:  
Хто літав на літаку? Хто мріє політати? А хто хотів би мати власну 

авіакомпанію? Нас багато, і в один літак ми не помістимося, тому зараз 
об'єднаємося у дві групи. Об'єднайте дітей у дві команди – дві країни, видайте 
стрічки для позначення команд. Запропонуйте придумати назву своєї держави. 
Шляхом жеребкування або самі призначте територію й поясніть, де чия 
границя. 

Розповідайте історію.  
Тільки що надійшла інформація, що під час випробувального польоту 

літаки ваших країн зіштовхнулися.  Вибух був такий сильний,  що уламки 
розлетілися по території обох держав.  І тепер невідомо,  де шукати частини 
свого літака. Щоб установити причину катастрофи, необхідно відшукати 
«чорний ящик». Чорний ящик – це такий пристрій у літаках, що все записує під 
час польоту: швидкість літака, потужність двигуна, як витрачається паливо, при 
будь-якому збої фіксуються абсолютно всі показники роботи й час виникнення 
проблеми.  Чорний ящик вашого літака містить дуже важливу інформацію для 
вашого життя. Але експерти «із заплутаних історій» прийшли до висновку, що 
після такого зіткнення вони не вціліли.   Кожній країні потрібно зібрати всі 
уламки свого літака (тобто жовта  команда збирає уламки (коробки), позначені 
жовтим  кольором, синя – синім кольором) і відновити зашифровану 
інформацію «чорного ящика». Отож, гравець, який знайшов уламок, повинен 
доставити його в Міністерство повітряного транспорту. Гравці можуть 
перешкоджати виносу уламків літака сусідньої держави зі своєї території, 
зриваючи «нитки життя» у гравців протилежної команди. Якщо гравець із 
уламком залишився без своєї «нитки життя», він відразу ж залишає уламок там, 
де його зупинили, і йде відновлювати «нитку життя». «Нитки життя» 
відновлюють у Міністерстві повітряного транспорту своєї держави.  

Суворо заборонено брати уламки чужого літака на будь-якій території. 
Заборонено продовжувати гру без «нитки життя». Після закінчення певного 
часу підраховують кількість коробок. Для того, щоб територія табору після гри 
залишилася чистою, пояснюючи правила, запропонуйте гравцям за зірвані 
«нитки життя» додаткові бали.   

Після цього командам дається час на відновлення засекреченої інформації. 
Команда повинна скласти вірш, вивчити його й разом розповісти 
спортінструктору або координаторові. 

Перемагає  команда, що набрала більше балів. 
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Висновок: 
Як ти почував себе, втратившись «нитку життя»? Так просто – ти без нитки 

– і ти поза грою. Менше шансів перемогти, менше можливостей вплинути на 
результат гри. А як часто в реальному житті якісь речі залишають тебе поза грою? 
Будь пильним і перемагай! Тримай «нитку життя» у своїх руках. 

 

� Вечірнє служіння � 
 
Криголам «107 секунд» 
 
Переконайтеся, що учасники не бачать годинника. Дайте завдання вгадати, 

коли закінчаться 107 секунд. Коли вони вирішать, що 107 секунд уже минули, 
потрібно сказати «Гол!». Час відліку встановлює ведучий. 

Подумай:  яку важливу справу можна зробити за 107  секунд?   Що б ти 
зробив, якби дізнався, що тобі залишилося жити 107 секунд? 

Час – це цінність і його завжди достатньо, якщо правильно його 
використовувати. Час і є саме життя, як воно в нас проходить..... 

Ідея: показати відео якихось благ і запитати, чи сподобалося вам? А що 
краще дивитися чи побувати там? 

 
Сценка «Одна хвилина» 
 
Актори: 3 читці  
За мотивами: Role Reading "One minute"  
Примітка: текст можна читати, однак краще вивчити його напам'ять.  
Вступ. На сцену виходять троє людей.  Тільки-но вони зайняли свої місця,  

один з них, або інша людина, піднімає вгору механічний секундомір і стартує час. 
Важливо,  щоб текст читався під звук секундоміра,  цей ефект можна створити,  
піднісши секундомір до мікрофона.  

1. Одна хвилина.  
2. Шістдесят секунд.  
3. Одна шістдесята частина години.  
1. Ми повернемося до вас після реклами. Залишайтеся з нами.  
2. Магазин відкриється через хвилину.  
3. Середній час, проведений у черзі, - одна хвилина.  
1. Очікуючи зеленого світла ...  
2. Очікуючи своєї черги...  
3. Підігріваючи їжу в мікрохвильовій печі ...  
1. Зараз, зачекайте одну хвилину.  
2. Я лише на хвилину туди й...  
3. (обурення) Одну хвилину!?  
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1. Адже не так уже це й багато часу.  
2. Усього лише часточка твого життя.  
3. Але все може змінитися саме за одну хвилину.  
1. Зараз ти ніхто ...  
2. А через хвилину твоє ім'я взнає вся країна...  
3. А переможець нашої сьогоднішньої гри ... 
2. Ми вимагаємо, щоб федеральні війська були виведені з Чечні протягом 

24 годин, інакше ми вб'ємо заручників ... 
1. Ми розслідуємо скандал у справі Георгія Гонгадзе ... 
2. Зараз ти на вершині благоденства ...  
3. Через хвилину ти під руїнами свого життя ...  
1. (Наприклад ...) Телефонний дзвінок: 
2.  «Ніно Михайлівно,  це вас турбують із онкоцентру,  ми б хотіли 

поговорити з вами про результати вашого тесту ...»  
1. (Наприклад ...) Стукіт у двері:  
3. «Сергію Івановичу? Сержант Савченко. Боюся, що в мене погані новини 

про вашого сина».  
1. (Наприклад ...) Лист у поштовій скриньці:  
2. «Вам належить з'явитися в суд для розгляду пред'явленого проти вас 

позову ...»  
3. (Наприклад ...) Спеціальний телевізійний випуск: 
1. «Ми перериваємо нашу трансляцію у зв'язку з особливою подією ...»  
2. «Ми ведемо спеціальний репортаж з місця події, хвилину тому...»  
3. «Ми з гіркотою змушені повідомити ...»  
2. «Вибух на Чорнобильській атомній станції ...»  
1. «Жахливі новини з міста Літлтон, штат Колорадо. Дванадцять школярів 

були вбиті...»  
2. «Другий літак тільки що порізався в другу вежу Всесвітнього торгового 

центру...»  
3. Через хвилину світ уже не буде таким, як зараз.  
1. Ти вагітна ...  
2. Ви вмираєте ...  
3. Для вас тепер важлива кожна хвилина ...  
1. Ви визнані винними ...  
2. Ви звільнені ...  
3. Ви готові до цього?  
2. Катастрофа ...  
1. Постріл ...  
3. Нещасний випадок ...  
2. Потоп ...  
1. Шторм ...  
3. Пожежа ...  
2. Землетрус ...  
1. «Мій син!» 
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3. «Моя дочка!»  
2. «Бог мій ...»  
1. Час мине...  
2. Для вибору залишається менше хвилини...  
3. Що ти обираєш?  
1. Рай чи пекло?  
1-2. Що ти обираєш?  
3. Рай?  
2. Чи пекло??  
1-3. Що ти обираєш?  
2. (з насмішкою) Ти думаєш, у тебе є час, щоб почекати?  
3. Обирай зараз!  
1. Поки Бог не сказав.  
2. Твій час...  
3. Закінчився...  
Закінчення. Відразу ж після останніх слів звук секундоміра зупиняється, 

актори синхронно розвертаються й ідуть зі сцени. 
 



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

На певній віддалі покласти приз, який потрібно взяти. 
Викликаєте 3-4 учасників. Вони повинні взяти приз усі 

разом, допомагаючи один одному. Вони можуть взяти цей 
приз, якщо один нахилятиметься, а інші триматимуть його.  

Можна організувати 2-3 команди, хто швидше візьме 
приз або збере декілька призів з того місця.   

 
� Ідеї на день: � 

 
У таборі відводять частину території. Якщо ти 

перебуваєш на цій території, то все, що там відбувається, все, 
про що говорять, не має ніякого значення, тому що це 
територія поза табором. Радимо координатору, 
спортінструкторам заходити туди й віддавати накази. Ці 
накази непотрібно виконувати. 
 

� Загальнотабірні ігри: � 
 
«Тайм-аут» 
 
Мета гри: захопити якнайбільше кульок суперника й 

перенести їх на свою територію. 
 
Кількість гравців: увесь табір.  
 
Необхідний інвентар:  
- надувні кульки 60 шт. (по 30 шт. двох кольорів); 
- пов'язки двох кольорів для розпізнавання команд; 
- мотузки для поділу території; 
- ємності; 
- мотузка для білизни.  
 
Підготовка:    
- наповнити кульки водою (не більше одного літра); 
- розділити територію табору на дві рівні частини 
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(мотузкою або позначити орієнтири); 
- на однаковій відстані від границі (40-80 м залежно від розміру території) 

поставити ємності з кульками.  Дві ємності по 15  кульок одного кольору на одній 
частині території і дві ємності по 15 кульок іншого кольору на іншій частині; 

- навколо ємностей зробити нейтральну зону радіусом 4 м. 
 
Тривалість гри: 1-1,5 години. 
 
Правила гри:  
Об'єднати учасників у дві команди, які відрізняються між собою кольором 

пов'язки (стрічки). Територія табору умовно ділиться на дві рівні частини. На 
території кожної команди стоять ємності з кульками. Завдання обох команд – 
захопити якнайбільше кульок супротивника й перенести їх на свою територію, 
уникнувши замороження. 

Заморозити супротивника можна лише на своїй території, доторкнувшись до 
нього. Гравець, якого заморозили, зобов'язаний зупинитися й чекати, поки хтось із 
гравців його команди торкнеться його. 

Кульки охороняють троє гравців на відстані 2 м від нейтральної зони. 
Гравцям заборонено заходити у свою нейтральну зону, а також заморожувати 

суперника, який там перебуває. 
Якщо заморозили гравця,  який ніс кульку,  кулька залишається в гравця,  і 

гравець продовжує рух, коли його розморозять. Для ускладнення гри в цьому 
випадку кульку можна повертати назад у ємність, а гравець залишається 
замороженим.  

Гра починає й закінчується за сигналом.  
Після закінчення гри підраховують бали:  за цілу кульку –  100  балів,  за 

хвостик від кульки –  10  балів.  Можна знімати бали за порушення правил гри.  За 
навмисне нанесення шкоди кулькам супротивника – мінус 200 балів.  

Перемагає команда, яка набрала більше балів.  
 
Висновок: У житті,  як і в грі,  є зупинки.  Хто був задоволений,  коли його 

заморозили і йому довелося зупинитися й чекати? Ти не знав, як довго тобі 
доведеться чекати. Проте, зупинка – це не кінець гри. У тебе є час відпочити, 
обміркувати свою помилку, оцінити сили суперника, розробити стратегію 
наступного нападу.  

Якщо Бог посилає у твоє життя зупинки,  як ти їх використовуєш?  Це 
перешкода чи можливість? 

 
«Важкий футбол» 
 
Гравцям пропонується грати у футбол у незвичайному взутті: хтось у ластах, 

хтось у туфлях на підборах, хтось у капцях, хтось у мішку тощо.  
 
«Футбол зі стаканчиками» 
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� Вечірнє служіння: � 

 
Гра «Живий вузол» 
 
Кількість гравців: 3  і більше людей.  Діти беруть один одного за руки в 

довільному порядку. Кожний гравець повинен тримати за руки двох різних гравців, 
не можна тримати за обидві руки одного гравця. У результаті група повинна 
виглядати як живий вузол: руки всіх гравців переплетені. 

Мета гри: розв'язати вузол, не відпускаючи рук. Розплутавши вузол, гравці 
повинні стати в коло, тримаючись за руки (іноді може вийти два кола). 

 
Гра «Зрозумій мене»  
 
Потрібно підібрати різні фото й описати їх одним словом.  
Один з учасників повертається спиною до проектора. Висвічується фото й зал 

починає давати підказки, щоб гравець угадав слово, але при цьому саме слово 
називати не можна. 

Приклади фото: 

              

Сценка (пантоміма): 
 
З каркаса й флізелінової тканини (важливо, щоб тканина легко рвалася) зробити 

ніби три стіни кімнати. Одна стіна – це, наприклад, депресія, інша – зрада, третя – 
плітки, обмови, ігнорування тощо. У цій кімнаті між стінами прогулюється людина. 
Підходить до одній стіни, а через неї проривається рука й накидає на нашого героя 
мотузку. Він іде до іншої стіни, через яку на нього накидають іншу мотузку, біля 
третьої стіни – те ж саме. Артисти за стінами намагаються притягти героя до своєї 
стіни, він же старанно пручається.  

Висновок: Ти відчуваєш на собі щось подібне?  Як ти ставишся до людей,  які 
перебувають у такому стані? Вихід запропонуйте в проповіді. 

  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Сценка «Що буде, якщо...» 
Зміст: показати, що все створено з певною метою і якщо 

використовувати щось не за призначенням, то будуть проблеми. Ми 
створені Богом не випадково, але для певної мети. 

Женя вибігає на сцену, там уже стоїть її подруга Аня. 
Ж. Аню,  Аню,  терміново дай стільниковий телефон,  будь 

ласка!!! 
А. Так, так, звичайно (гарячково шукає телефон у сумочці, 

вивалює звідти купу косметики, блокнотики (що завгодно), дістає, 
нарешті, телефон). На, тримай. 

Ж. Спасибі, спасибі, я зараз принесу (починає йти). 
А. Женю, тільки подрузі в Україну (або іншу країну, за кордон) 

не дзвони із цього телефону. 
Ж. Ой, не хвилюйся, я взагалі дзвонити нікуди не збираюся. 
А. Зачекай! А навіщо тобі тоді телефон? 
Ж. Ти не повіриш,  таку картину купила,  просто клас!  

(Мрійливо.) Такі трояндочки там… Ах... 
А. Ну й..? 
Ж. Так треба цвяха прибити, щоб картину повісити. 
А. Чим, телефоном, чи що? 
Ж. А чим ще? Його так зручно тримати. 
А. Так, Женю (намагається відібрати телефон). Ти що, телефон 

існує для того, щоб телефонувати, а не щоб цвяхи забивати... Він же 
зламається! 

Ж. (здивовано). А як же цвях..? 
А. А цвяхи забивають молотком! (Женя замислилася.) 
А. Розумієш,  кожна річ має своє призначення,  і якщо її 

неправильно використовувати, то будуть проблеми. Ти ж не ходиш 
у басейн у валянках, шльопанці набагато зручніші й створені 
спеціально, щоб їх можна було намочити... (Починають іти.) 

Ж. А-а-а...  А я-то думала,  чому це на мене сусід так дивно 
подивився, коли я олію в машину наливала... 

 
Що буде з мобільним телефоном, якщо ним забивати цвяхи? А 

що буде з життям людини, якщо вона робитиме те, що не потрібно? 
 

� Завдання на день: � 
 

Дорожні знаки допомагають нам на дорозі не потрапити в 
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аварію.  Є пропозиція:  придумайте нові знаки,  які допоможуть нам у таборі й 
піднімуть наш настрій. 

Як ідея: «Обережно, сліпий суддя», «Обережно, одноногий нападник», 
«Обережно, гарячий м'яч», «Обережно, в Україні Євро-2012», «Обережно, злі 
фанати», «Обережно, рідке футбольне поле», «Обережно, неприємний захід», 
«Обережно, глухі тренери». 
 

� Загальнотабірна гра «Квиток на фінал» � 
 
Ведучий повідомляє, що завтра в кожної команди буде можливість 

потрапити на фінальний матч чемпіонату, але квитки туди їм потрібно придбати. 
У цій грі командам пропонують заробити бали,  які потім будуть переведені в 
грошовий еквівалент для придбання квитків. 

Кожна команда відправляється «на заробітки грошей» за певним 
маршрутом. 

 
Показуха 
Гравець повинен показати якнайбільше слів зі списку. У список 

включаються слова на футбольну тематику, наприклад: м'яч, ворота, свисток, 
суддя, команда, жовта картка тощо. 

 
Футбольна сюїта 
Головний інструмент судді – свисток. Гравцям пропонують виконати будь-

яку пісню на свистках. 
 
Футбольний м'яч 
Завдання гравця, набиваючи м'яч, розповісти золотий стих. 
 
Інтерв'ю з футболістом 
Завдання гравців відповісти на питання з біблійних історій. 
 
Удар по воротах 
Завдання гравців ударити по воротах. У воротах розміщають фішки, які 

розподіляють зону воріт на частини,  кожна з яких оцінюється певною кількістю 
балів. Потрапляючи в ту або іншу частину, гравці набирають відповідні бали для 
своєї команди.  

 
Третій тайм 
Завдання учасників розшифрувати посилання золотого вірша й назвати вірш. 

Наприклад: нападаючий Ісус Навин у 1-му таймі забив гол на 7-й хвилині. 
 
Валіза футболіста 
Команда витягає букву алфавіту, їхнє завдання назвати за одну хвилину 

якнайбільше предметів, які помістяться у валізу футболіста. 
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Костюм футболіста 
Завдання гравців здолати естафетну відстань, наприкінці естафетної відстані 

кожний гравець надягає футбольну форму. 
 
Фан-сектор 
Завдання гравців придумати футбольну «гукалку», використовуючи певний 

набір слів. 
Наприклад: сила, кеди, апельсин, автомобіль. 
 
Футбольне досьє 
1. Гравцям пропонують набір імен (імена футболістів, біблійних 

героїв, керівників табору), їхнє завдання розподілити імена в логічні ряди. 
Гравцям не повідомляють, що повинно бути 3 групи. 

2. Гравцям пропонують імена й ролі біблійних героїв, необхідно їх 
правильно з'єднати. Наприклад: будував ковчег – Ной. 

 

� Вечірнє служіння � 
 
Гра-питання: Для чого можна використовувати краватку, футбольний 

м'яч, гетри? 
 
Сценка-кліп «Узбіччя» 
 
Музичне оформлення: гурт «Нове покоління», пісня «Узбіччя». 
Реквізити: бинт, вата, Біблія, рюкзак. 
Дійові особи: чотири «побиті» людини, Ісус Христос, священик, група 

людей, головний герой (Гг). 
 
Дія 1: чотири «побиті» людини лежать на узбіччі з обох сторін дороги. 
Дія 2: Гг, відповідно до слів пісні, показує, що він збирається йти у Єрихон, 

бере рюкзак і сміло крокує по дорозі з гордо піднятою головою. 
Дія 3: Раптом «темні фігури» нападають на нього, б'ють і кидають на дорозі 

(усе це повинен зіграти Гг сам). Гг падає на землю. 
Дія 4: Проходить група людей, священик. Вони ходять туди-сюди, не 

звертаючи уваги на тих, що лежать на узбіччі. Гг просить про допомогу. 
Дія 5: На сцену виходить Ісус Христос. Помічає побитого чоловіка, який 

благає про допомогу, підходить до нього, перев'язує його рани, витирає кров з 
обличчя, потім піднімає його й розповідає йому Благу звістку, пояснює, що тепер 
він повинен іти й піднімати інших. 

Дія 6: Гг та Ісус Христос підходять і допомагають іншим людям, що лежать 
на узбіччі, також лікують їхні рани, пояснюють їм Благу звістку, моляться разом з 
ними й, узявшись за руки, ідуть зі сцени (див. відеододаток).  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Завдання: обмотати двох учасників скотчем (зовнішнім 
боком), за одну хвилину вони повинні зібрати на себе якнайбільше 
цукерок. 

Висновок: час обмежений, і як би вам не хотілося зібрати 
більше цукерок, але вже не можна. 

 
� Ідея на день: � 

 
Дати завдання на час, наприклад: перед обідом повністю 

переодягнутися за 5 хвилин (урахувати відстань) і повернутися до 
місця зустрічі. 
 

� Загальнотабірна гра «Форт Буаяр» � 
 
Завдання на станціях: 
1. Підібрати ключ до замка. 
2. Пройти маршрут, чіпляючись наручниками за трубу. 
3. Труба з дірочками, команда повинна закрити дірочки, 

інші носять воду, щоб піднявся предмет. 
4. Відсортувати рис і гречку. 
5. Забивати цвяхи (хто останній забиває – той програв). 
6. Палаючий літачок (програє той, у кого згорів літачок). 
7. Пройти павутину, щоб не задзвонив дзвіночок, наприкінці 

павутини взяти ключ. 
8. Потрапити в ціль (цебро), що стоїть у воротах, і дістати 

звідти ключ. 
9. З'єднати гравців з футбольною командою (Шевченко – 

Динамо (Київ)). 
10. У темному приміщенні знайти ключ у ємностях з різними 

наповнювачами: залишки їжі, пісок, рідота тощо. 
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� Вечірнє служіння: � 
 
Гра: одягтися із закритими очами на час (використовувати гуманітарку). 
 
Сценка «Починаю нове життя з понеділка»  
 
Дійові особи: Валя, Галя 
 
На сцені обладнання тренувального залу, у центрі стоїть невеликий 

журнальний столик. Під інтенсивну ритмічну музику спортивним кроком 
виходять дві дівчини й починають займатися аеробікою. Стіл залишається позаду 
них. 

 
Валя. Нічого нового, рік у рік те саме. 
Галя. Не їсти зайвого. 
Валя. Не пити зайвого. 
Галя. Ніяких вечірок. 
Валя. Так! Нічого зайвого. 
Галя. Тренування, тренування. Нічого, крім тренувань. 
Валя. Зайва вага – наш ворог. 
Галя. Але з цього понеділка все буде по-іншому. 
Валя. Саме так. Понеділок – це час змін. 
Разом. Час революції.   
 
Обидві роблять симетричний поворот назустріч одна одній і на мить 

завмирають. Музика теж зупиняється. Коли вони обертаються, темп музики й 
інтенсивність вправ помітно вповільнюється. 

 
Валя. Нічого нового, рік у рік те саме. 
Галя. Чудові плани. 
Валя. Найкращі наміри. 
Галя. Але чим усе закінчується?! 
Валя. Багато поту. 
 
Обидві зупиняються й нюхають у себе під пахвами, показуючи, що це не дуже 

приємно. 
 
Галя. Чому це так важко? 
Валя. Важко змінити хоч що-небудь. 
Галя. Навіть коли дуже стараєшся. 
Валя. Рік у рік те саме. 
Галя. Приходить кінець тижня, і ми здаємося. 
Валя. Але ми знову пробуємо, пробуємо, пробуємо. 
Галя. Ми боремося й напружуємося. 
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Валя. А потім ми здаємося!!! Тому що цей шлях занадто важкий. 
 
Обидві знесилено сідають на підлогу. За мить підхоплюються і намагаються 

відновити дихання. 
 
Галя. До речі, а  в тебе, випадково, немає чогось новенького? Я хочу що-небудь 

подивитися або почитати? 
Валя. Ти маєш на увазі «щось», крім касет із заняттями, крім книг про дієту й 

підручників з фітнесу? 
Галя. Так..... 
Валя. Здається, було дещо, але... Я надто зайнята. У мене не було на це часу. 
Галя. І що ж це? 
Валя. Зараз покажу. 
 
Валя риється у своїй сумочці, дістає звідти Біблію й дає її Галі. 
 
Галя. Це Біблія? 
Валя. Так. 
Галя. Але це не допоможе тобі в заняттях аеробікою. 
Валя. Я це знаю. 
Галя. Ти знаєш, я хочу досягати того, що задумала, втілювати в життя ухвалені 

рішення. 
Валя. А як я цього хочу! 
Галя. Але чому ж це так важко? 
Валя. Чому ми ніколи не можемо цього досягнути? 
Галя (віддаючи Біблію Валі). Ось твоя Біблія. 
Валя. У мене дотепер немає часу її прочитати. Занадто багато занять. 
 
Валя кладе Біблію на журнальний столик. 
 
Галя. Але ж ми так хотіли змінитися. 
Валя й Галя (подивившись одна одній у вічі). І ми це зробимо! З понеділка. 
 
Обидві знову починають робити вправи й ідуть. Біблія залишається на столі. 
 
 
Сценка з рукавичками під пісню «Нам кажется, завтра мы будем…»  (див. 

відеододаток). 
  



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Ідея 1: показати учасникам табору портрети відомих людей 
(футболістів, інших спортсменів, музикантів тощо) у дитинстві й 
зараз, розповісти про тих, хто в дитинстві задумався над майбутнім і 
домігся результату в сьогоденні. 

Висновок: про майбутнє треба думати, готуватися. 
 
Ідея 2: запропонувати прослухати звукові сигнали, які 

символізують закінчення чого-небудь (див. відеододатки): 
- свисток (кінець змагань, гри); 
- будильник (кінець сну); 
- звук голосування у Верховній Раді (кінець голосування); 
- звук з «Ну, постривай!» (кінець мультику); 
- останній дзвінок (кінець навчання). 
 

� Завдання на день � 
 

Підготувати номер на тему «Табір майбутнього» або 
«Майбутнє нашого табору у футболі». 

 

� Ідея на день  � 
 
За сигналом свистка закінчувати кожний захід. 
 

� Загальнотабірна гра «Життя за одну годину» � 
 
Мета гри: за одну годину гри зробити все те,  що вважаєш за 

потрібне й важливе.  
 
Кількість гравців: увесь табір.  
 
Необхідний інвентар: 
- гроші («крони» або ін.); 
- товар у кафе й магазин; 
- різний інвентар для станцій; 
- папір білий А4; 
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- маркери;  
- скотч; 
- кнопки. 
 
 Підготовка: 
- підготувати гроші - «крони» - різних номіналів (валюту можна придумати 

іншу); 
- установити ціни на товари й послуги; 
- написати й намалювати вивіски станцій;   
- підготувати схему розташування станцій на території; 
- підготувати картки із прізвищем і ім'ям кожного учасника. 
 
Тривалість гри: 1 година + 30 хв. на пояснення правил і підбиття підсумків. 
 
Правила гри:  
Чи виникало у вас коли-небудь бажання почати життя спочатку? У 

сьогоднішній грі ми пропонуємо вам прожити своє життя за одну годину.  Адже 
на території табору ви знайдете різноманітні місця, де можна провести час, тобто 
прожити частину свого життя. 

Це може бути: 
- школа – тут можна одержати атестат, якщо успішно скласти іспити;  
- училище (лише після школи) – тут можна оволодіти обраною професією й 

одержати диплом молодшого спеціаліста, якщо успішно скласти іспити; 
- інститут (лише після школи) – тут можна одержати диплом спеціаліста, 

якщо успішно скласти іспити;  
- біржа праці – тут вам допоможуть одержати роботу. Заробітну плату 

виплачують  відповідно до кваліфікації: 
• різноробочий І категорії (без атестата) – 1 крона;  
• різноробочий вищої категорії (зі шкільним атестатом) – 5 крон;  
• молодший спеціаліст, помічник майстра (з атестатом училища) – 10 крон; 
• спеціаліст, майстер, виконроб, завідувач, директор (з дипломом інституту) 

– 10 крон;  
• соціальна допомога сім’ям (якщо заміжня або одружений) – 5 крон; 
- загс – реєстрація шлюбу – 1 крона; 
- магазин – найрізноманітніший вибір товарів; 
- кафе – тут можна гарно провести час із друзями, рідними, колегами, 

почастувати один одного, спробувати смачні десерти й напої;  
- салон краси: послуги перукаря, манікюрниці, масажиста, візажиста. 
 
На землі нам залишилося жити всього одну годину!  Як використати цю 

останню годину життя –  ти вибираєш сам.  Ніхто не проживе твого життя,  і ні в 
кого іншого не запитають, а лише в тебе: що ти робив і чому ти це робив??? 

 
Нехай представляться ті, хто буде на станціях: оголосять назву своєї 
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організації/інстанції, вид діяльності, мету роботи (ціни не говорити), місце 
розташування. На обраній станції можна перебувати 5-10 хв.  

Протягом години, на жаль, троє людей умруть: один – через 45 хв., другий – 
через 50 хв. і третій – через 55 хв. Імена цих людей будуть оголошені в мікрофон, і 
для них гра припиняється. Хто це буде – визначить доля (для цього заздалегідь 
повинні бути підготовлені папірці з іменами всіх учасників; витягати, як у 
лотереї). 

На території в непомітному, але відомому місці, без яскравої вивіски зробити 
Церкву. Там постійно проходить богослужіння: звучать короткі, ілюстровані 
проповіді для дітей, співають пісні (не обов'язково всі табірні), проводиться вільне 
спілкування, у якийсь момент можна поздоровляти когось із днем народження 
тощо. Під час гри по території може ходити проповідник і вільно, ненав'язливо 
спілкуватися з перехожими на вулиці або в кафе про віру, про Бога, запрошувати в 
Церкву. Імена тих дітей, які прийшли в Церкву, щоб послухати, спілкувалися й 
виявляли щирий інтерес, хтось із «служителів церкви» непомітно для дітей 
записує в Книгу життя. 

Ведучий може помітити дуже багато цікавого, спостерігаючи за поведінкою 
учасників, а після гри – зробити висновки на підставі цих спостережень.  

Гра починається й закінчується за сигналом.  
 
Висновок: Навіть у сні нам не випадало прожити життя спочатку. А в таборі 

буває все. Чи вдалося тобі в грі виправити всі свої помилки, втілити мрії? Людина 
ніколи не зможе прожити ідеальне життя на землі. Але це не означає, що можна 
робити все що заманеться.  

Викличте трьох «померлих» і запитайте, чи очікували вони, що їм випаде цей 
жереб? Чи були готові все залишити й вийти із гри? У житті все набагато 
складніше. Ти ніколи не проживеш учорашній день ще раз. Більш того, Бог сказав: 
«Тішся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів 
молодощів твоїх! І ходи ти дорогами серця свого й видінням очей своїх, але знай, 
що за все це впровадить тебе Бог до суду!» (Екл. 11:9). І поки ти живеш на землі, 
ти повинен вирішити: з ким ти бажаєш провести вічність. І якщо ти не вибираєш 
Бога, то автоматично вибираєш диявола. Тому вирішуй сьогодні й не кажи, що ще 
рано, і не думай, що ще встигнеш. Бог чекає на тебе. 

 

� Вечірнє служіння � 
 
Криголам «Рятуємо речі» 
 
Учасники гри одержують по два аркуші паперу й ручки. 
Ведучий просить уявити, що в кожного з них трапилася пожежа і їм можна 

врятувати тільки одну річ.  На одному аркуші гравець пише назву речі,  а на другому –  
чому саме цю річ він би врятував. Потім аркуші збираються й  перемішуються в окремих 
коробках. По черзі дістають аркуші з кожної коробки й читають. 
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От що може вийти: «телевізор – тому що по ньому приємно ходити»... 
На початку гри учасникам радять поставитися до цього конкурсу з гумором, щоб не 

писали: гроші, документи... 
Подумай: у грі можна повеселитися, але насправді, що для тебе є цінним. Спасіння 

душі – найважливіше питання в житті людини.  
Гра «Пожежники» 
Матеріали: 2 куртки, 2 стільці, мотузка довжиною 2 м. 
У цій грі можуть брати участь декілька пар (спочатку дівчата, потім хлопці).  
Виверніть рукави двох курток і повісьте їх на спинки стільців. Стільці поставте на 

відстані одного метра, спинками один до одного. Під стільцями покладіть мотузку 
довжиною 2 м. Обидва учасника стоять біля своїх стільців. За сигналом вони повинні 
взяти куртки, вивернути рукави, надягти, застебнути всі ґудзики (або застебнути 
блискавку), оббігти навколо стільця суперника, сісти на свій стілець і смикнути на себе 
мотузку. 

Перемагає той, хто першим смикнув мотузку. Переможець заробляє своїй команді 
бал. Наприкінці гри визначається команда-переможець. 

 
Сценка «Ворота пекла або раю» (див. відеододаток), сценку можна спростити. 
 
Сценка «Дорога в пекло»  
 
Дійові особи: новий росіянин 1; новий росіянин 2; християнин. 
 

Дія 
 
На сцену виходять (або імітують виїзд на машинах) і зупиняються один навпроти 

одного двоє нових росіян. 
 
Новий росіянин 1. Я вчора за півгодини 20  штук зелені закалимив.  Одного...  на 

поставках металу розвів.  
Новий росіянин 2. Та що то!  От ми з братвою минулого тижня сотню в карти 

виграли. 
Новий росіянин 1. Досить про гроші,  давай про культуру парою слівець 

перекинемося. До мене вчора на вулиці, коли я з машини до під'їзду йшов, якийсь мужик 
підійшов, всунув у руки папірець і говорить: «А ви в Ісуса вірите?». 

Новий росіянин 2. І що ти йому? 
Новий росіянин 1. Та нічого. Папірець удома прочитав, там запрошення в церкву. 
Новий росіянин 2. І... 
Новий росіянин 1. Викинув його потім, і все. 
Новий росіянин 2. Так, я вчора тєлік включив, а там одна жінка говорила про те, як 

у пекло не потрапити! 
Новий росіянин 1. А що говорила? 
Новий росіянин 2. Яка різниця, адже ми не збираємося, як вони там, молитися 

щодня,  коліна протирати,  ми ж самі боги свого життя.  А пекло –  це казка для малюків.  
Про нього треба гумористам розповідати, щоб взагалі всі з нього сміялися. 

 
Починають сміятися. У цей час на сцені з'являється хлопець із Біблією і ніби 

проходить мимо. 
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Новий росіянин 2. Агов, пацик, розкажи нам страшну казку про те, як знайти дорогу 

в пекло. 
Християнин. Продовжуйте свій шлях, добродії, і ви неодмінно туди потрапите. 
 
Хлопець проходить. Нові росіяни, ошелешене подивившись один на одного, теж 

розходяться, задумавшись. 
 



 

 

 

 

� Ранкова лінійка � 

Ідея 1: Сьогодні останній день табору, і ми хочемо з 
самого ранку подарувати приз кожній групі. Нехай вийде 
представник від кожної групи. Ми хотіли дати вам гроші, 
але передумали, і вирішили подарувати призи. Вони лежать 
на столі (цукерки, вітаміни, шкарпетки, лейкопластир, 
олівці тощо), точно за кількістю груп, і вам, доки співаємо 
пісню, необхідно вибрати щось одне. 

Після того, як кожний представник візьме приз для 
своєї групи, нехай скажуть, чому саме цей приз вибрали. 

Що найцінніше у футболі, що намагаються отримати 
всі команди? (Кубок.) 

Кожна людина має щось особливо цінне в житті, саме 
про це ми сьогодні поговоримо. 

 
� Завдання на день: � 

 
Підготувати гукалки на чемпіонат з футболу. 

 

� Загальнотабірна гра � 
 
Проводиться фінал чемпіонату по футболу. 
 

� Вечірнє служіння � 
 
Гра «Пристріли свічку» 
 
Матеріали: плаваючі свічки, ложки, водяні пістолети 

за кількістю учасників. 
Вибирають три або більше пар.  Вони сідають 

навпроти один одного. Одні тримають у роті ложку із 
запаленою маленькою свічкою (якщо ви візьмете велику 
свічку, вона може перевернутися й обпалити комусь очі). 
Іншим дають водяний пістолет.  

Завдання: потрібно загасити свічку свого напарника. 
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Закриття табірного сезону пропонуємо провести подібно до закриття Євро-

2012. 
1. Виступ президента футбольної ліги (директора). 
2. Нагородження команд-переможців. 
3. Нагородження інших команд (найкращі команди: фанатів, підтримки, 

фантазерів, дружніх стосунків, пунктуальна, щедра, ініціативна…). 
4. Подяка всім організаторам. 
5. Заключне слово проповідника. 
6. Гімн. 
7. Урочистий винос вимпелів. 
8. Пам’ять наших минулих років (фотоколаж або відеоролик).  
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