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«Море життя» — це програма для денного табору євангелізаційного 
спрямування. оповідається про головну дійову Особу нашого життя — Ка-
пітана, у руки Якого кожен із нас має віддати штурвал свого судна.

Програма розрахована на дітей віком 8-12 років та містить п’ять деталь-
но розроблених табірних днів.
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Передмова
Ви тримаєте у руках цінний доробок — програму 

для денного табору євангелізаційного спрямування. 
Програма розрахована на дітей віком 8-12 років. Слід 
зауважити, що ця програма є курсовою роботою сту-
дентки Волинського регіонального біблійного коле-
джу Богдани Кузьмич.

Порушена тема роботи є вдалою ілюстрацією на-
шого життя, адже від народження кожен із нас начеб-
то вирушає у далеке плавання, яке неодмінно приве-
де до гавані. Питання лише в тім, чи ми пристанемо 
до того берега, на який тримали курс упродовж усьо-
го життя.

Програма написана легко і доступно, є місце для 
розвитку і втілення ваших ідей, а також реалізації 
сміливих рішень щодо оформлення табірної терито-
рії, адже авторка пропонує оформити територію у ви-
гляді справжнього корабля. Звісно, це неодмінно при-
верне увагу дітвори, і вони залюбки бігтимуть у ваш 
табір. Проте це не головний акцент.

Особливий наголос ставиться на важливій дійо-
вій Особі — Капітані, Яким є Ісус Христос. Упродовж 
усього табору діти, як і усі ми, не зможуть побачити 
Його, однак вони багато почують про Того, Хто є Кер-
маничем нашого життя.

Бажаємо, аби життєві кораблі ваших юних вихо-
ванців були у надійних руках досвідченого Капітана!
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Група (8-9 років) — 
«Перлинка»

Група (11-12 років) — 
«Пірати»

Група (9-10 років) — 
«Морські зірки»

Загальні відомості про табір

Гімн табору

Без капітана на борту
У морі можна заблукати,
Бо капітан для моря — друг,
Він вміє чітко курс тримати!

Приспів:
Капітани не бояться бурі і негод,
Море їх завжди чекає для нових пригод.

Розвиваються вітрила,
Наче птаха білі крила,
Корабель вперед несуть
І в морські краї пливуть мужні капітани!

Вид табору: дитячий (8-12 років)

Основна мета табору: посіяти в серця дітей зерна Слова Божого (євангелізаційний).

Формат табору: денний

Назва табору: «Море нашого життя»

Девіз табору: «…Буде Господь тебе завжди провадити…» (Ісаї 58:11).

Назви команд:

Капітан

Для нас є приклад — Капітан,
Він любить всім допомагати.
Назустріч сонцю і вітрам
З ним легко подорожувати!

1)

2) 3)
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День 1
Загальний розпорядок дня

9:00 ранкова молитва працівників табору, планування;

9:30 підготовка до програми;

10:00 початок програми:
Реєстрація   пасажирів (матроси (наставники) зустрічають пасажирів, вруча-
ють їм морські паспорти, розповідають про подорож та пропонують вико-
нати завдання, які дають можливість визначити, чи зможе дитина потра-
пити на борт корабля).
Привітання пасажирів на борту (під звуки тихої мелодії (шум води) матро- 
си вітають пасажирів і розповідають, в яку подорож вирушають).
На зв’язку з Капітаном (молитва благословення на дорогу). 
З піснею — в дорогу (гімн «Без Капітана на борту»). 
Безпека на кораблі (ознайомлення з правилами поведінки на кораблі). 
Відпочинок на борту: 
1. Пісня «Ти привітай усіх».
2. Гра «Вигукни своє ім’я найголосніше» (ця гра дає можливість краще 

познайомитися з дітьми. Всі одночасно вигукують своє ім’я, а ведучий 
(матрос) відгадує імена, які прозвучали).

Гра «Відгадай, що я сказав?» (діти набирають повен рот кукурудзя-
них паличок і говорять фрази, інші відгадують їх).

3. Тематичний серіал «Вийшов моряк у море», серія 1 (серіал слугує заці-
кавленням до теми).

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня). 

12:00 всі по каютах (біблійний урок):
Біблія на кораблі (біблійна історія — історія життя Ісуса Христа). 
Цінні перлини — золотий вірш: «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не  
приходить ніхто, якщо не через Мене» (Івана 14:6).

12:40 відпочинок на борту:
 Гра по групах «Дорога довіра»   (на території розміщені різні перешкоди, 
які діти повинні пройти, використовуючи підказки наставника, довіряючи 
йому).

Тема дня: «Вірний Капітан — Ісус Христос»
Головна істина: довіряй Ісусу.
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13:00 обід;

14:00 рукоділля:
Виготовлення сувенірів (діти виготовляють скриньки для перлин). 

14:30 конкурс талантів:
«Особливий пасажир» (дітям розповідають правила проведення конкурсу,  
який відбудеться наступного дня, після цього вони розходяться по каютах 
і готуються).

15:30 відпочинок на борту:
Острів розваг (ігри). 
1. Загальнотабірна гра «Розваги на воді» (на траві розстелена клейонка, 

яка полита мильною водою, що створює так званий мильний каток).
2. Групова гра «Острови» (на певній території розстелені газети, за ко-

мандою ведучого пасажири повинні швидко зайняти «острів» (стати на 
газету), кількість «островів» менша за кількість пасажирів, тому можна 
займати один «острів» кільком учасникам; потім завдання ускладню-
ється: газети згортають, завдання ж залишається тим самим.

Гра «Вотербол» (перекидання кульок, наповнених водою).

16:30 коротко про головне:
Повторення: 
1. Конкурс «Риболовля» (на території розкидані 30 паперових рибок, на 

яких написані запитання (повторення пройденого за день); завдання — 
спіймати якомога більше рибок).

2. Сюрприз (кожна дитина повинна зробити паперовий кораблик, на яко-
му має написати своє ім’я, а також фразу: «Ісус — мій Капітан». Перед 
запуском на воду дітям розповідають, що цей кораблик символізує їх са-
мих, а водойма, яку вони бачать, — життя, яке часто не передбачуване. 
Однак не варто боятися, адже Капітаном свого життя вони обрали Ісуса, 
а з Ним нічого не страшно. При цьому діти запускають на воду корабли-
ки).

3. Підсумок (короткі висновки дня, прощання).

17:30 на зв’язку з Капітаном (молитва).



8

День 1
Детальний розпорядок

Тема дня: «Вірний Капітан — Ісус Христос»

Основна мета подорожі
Життя кожної людини — немов бурхливе море, в якому зустрічаються бурі, штор-

ми. Людина — як корабель, що пливе по ньому. Море — це великий простір, де мож-
на заблукати, втратити курс, тому дуже важливо, щоб на кораблі був капітан, який 
би показував напрям і провадив до бажаної цілі. Таким Капітаном є Ісус Христос. Од-
нак Його потрібно запросити на свій корабель, і тоді жодна буря чи вітри не змо-
жуть здолати судно. Тільки тоді, коли Він буде нашим Капітаном, ми зможемо бути 
по-справжньому щасливими.

Рекомендація
Яскравим антипо-

дом корабля, який 
мандрує з Хрис-
том, є пісня Кузьми 
Скрябіна «Люди, як 
кораб лі». Ця пісня 
є описом морепла-
вання у світі без Ісу-
са. Можна провести 
паралель між тим, 
як закінчується пла-
вання людини, яка 
не віддає штурвал 
свого корабля у руки 
досвідченого Капі-
тана, а сама намага-
ється дістатися щасливої гавані без правильного курсу. Обов’язково нагадайте, що у 
християн усе по-іншому. Якщо діти прагнуть щасливої подорожі, то обов’язково ма-
ють запросити до себе на корабель Ісуса. (Цю ідею ви можете використати упродовж уро-
ку, під час спілкування із дітьми чи під час заключної проповіді).

Я не твій брат, ти не сестра моя!
Ніколи не розказуй мені,
Хто і в чому є винен. На нашій землі
Люди — як кораблі:
Кожен пливе, поки хвиля несе
І поки глибока вода,
Глибока і темна до самого дна,
До самого-самого дна.
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На глибині зустрічаються всі
Так, ніби в морі місця нема,
І труться бортами, аж стогне земля
Від зависті, підлості й зла.
Хтось не доплив, бо йому помогли
Набрати повні трюми води,
Бо стати героями тої війни
Дуже хотіли вони.

Приспів:
А до берега тихо хвилі несуть
Поранені душі живих кораблів,
А від берега знову в море ідуть
Ті, хто вірив і правду знати хотів.

Наш океан знає більше, ніж ми, —
Секрети всі у нього на дні.
А ми ходим зверху — великі й малі —
Люди, як кораблі.
Гордо пливем, і не вірить ніхто,
Що ним зацікавилось зло,
І серед вітрів ми не чуєм щурів,
Які прогризають нам дно.

Вирушаємо у подорож
На території розміщений корабель, в якому матроси (наставники, зодягнені у від-

повідний одяг) чекають на пасажирів. У цьому судні є каюти — місця, де розміщува-
тимуться групи. Також кожна група має прапор відповідного кольору.

Реєстрація на борт
Діти збираються на території за кораблем. («Корабель» — це територія, на 

якій відбуватимуться всі заходи денного табору, можна її відгородити стрічкою 
чи тканиною).

За наказом матросів, діти займають чергу в порту (вхід до території денного 
табору, який потрібно відповідно оформити), де перевіряють, чи придатні діти 
для плавання. Тому кожна дитина повинна:

5 разів присісти; *

5 разів пострибати; *

вміти плавати; *

виконувати всі вказівки капітана. *

Після цього дитині видають стрічку певного кольору (відповідно до віку) і мор-
ський паспорт. Отримавши паспорт, діти ідуть до корабля, у свою каюту, де мат-
рос (наставник) дає бейджик для імені. У каюті записують прізвище, ім’я, дату 
народження дитини, а також підписують паспорти. Коли всі діти зберуться, кож-
на група придумує назву і девіз для своєї команди.
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Привітання пасажирів
Матрос (ведучий): Ми дуже раді бачити вас на нашому кораблі. Адже саме за-

раз час вирушати у довгу і дуже цікаву подорож, сповнену пригод, цікавих ігор та 
розваг, а також цінної інформації. Однак ця подорож не буде легкою, адже море 
велике, і тільки сміливі та безстрашні зможуть дійти до мети. Ну що, ви готові?

На зв’язку з Капітаном
Для того щоб наше плавання було успішним та тихим, нам необхідно попро-

сити благословення у Бога.

З піснею — в дорогу
Гімн «Капітани не бояться»

Безпека на кораблі

Правила поведінки на палубі
Матрос (ведучий): Для того щоб не виник-

ло суперечок і непорозумінь на кораблі під час 
плавання, усім пасажирам необхідно ознайоми-
тися з правилами поведінки на борту. Адже море не 
завжди буває спокійним, часто трапляються шторми та бурі. І у таких випадках 
найголовніше — це правильно поводитися. Щоранку дзвін ринди скликатиме 
усіх на борт. Для усіх новачків морської подорожі пояснюю, що ринда — це кора-
бельний дзвін, який сповіщає усі важливі події своїм звуком. Усі пасажири, по-
чувши дзвін, повинні терміново зібратися на борту. Домовилися?

На кораблі є бортовий журнал, у якому записуються усі важливі новини  
та інформація. Щодня ця інформація оновлюється та у журнал запису-
ються головні події корабля. Журнал не можна руйнувати, знищувати та 
губити.
Не можна покидати борт корабля під час зупинки без дозволу матросів чи  
капітана.
Обов’язково слід заповнити морський паспорт і берегти його, адже це  
пропуск на борт для кожного пасажира.
Потрібно бути дружнім та поважати інших пасажирів каюти. 
Слід берегти корабель від нападу піратів та захищати його майно у випад- 
ку захвату піратами.
У випадку аварії слухати та виконувати усі вказівки капітана. В жодно- 
му випадку не покидати борт судна без попередження. Дбати про менших 
пасажирів.
Пасажирам корабля необхідно брати участь у всіх розвагах та конкурсах. 
Щоразу, аби потрапити на корабель, кожен повинен віддати перлину, —  
тільки так він зможе продовжити подорож (щодня діти отримуватимуть 
ці перлини в офіцерів).
Кожен повинен обов’язково бути на всіх зборах та скликаннях капітана! 
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Відпочинок на борту

Пісня
«Ти привітай усіх»

Гра

«Вигукни ім’я якнайголосніше»
Ця гра допоможе краще познайомитися із дітками.
Усі діти одночасно, за командою, вигукують свої імена якнайголосніше, веду-

чий дослухається і називає імена дітей, які зміг розчути. Ця гра не передбачає 
переможців і переможених.

«Відгадай, що я сказав?»
Дитина, яку вибирає ведучий, набирає повен рот кукурудзяних паличок і на-

магається повторити фразу, яку їй на вухо говорить ведучий, інші діти відгаду-
ють. Хто перший правильно відгадає фразу, отримує приз.

Серіал

Серія 1 «Вийшов моряк у море»
Дійові особи:

Лоцман 
Радист 
Матрос 
Капітан (голос з-за кадру) 

Дія відбувається на кораблі, який уже у морі. Усі знають, що потрібно пливти 
до чудової країни, але ніхто не знає, як туди потрапити.
 Л О Ц М А Н :  Матросе Ірино, де мотор? Давайте уже вирушати у подорож!
 М А Т Р О С :  Так точно, лоцмане Юро! Але в нас немає мотору. Ми перебуває-

мо на вітрильнику.
 Л О Ц М А Н :  Тоді піднімайте вітрила (лоцман пробує підняти вітрила, але нічого 

не виходить).
 М А Т Р О С :  Ось — весло. Давайте будемо гребти. Радисте Ольго, а ви часом 

не знаєте, в якому напрямку нам плисти?
 Р А Д И С Т :  Та не знаю. Знаю лише те, що ми пливемо до чудової країни. Там 

вічна радість, вулиці із чистого золота. Там так чудово! Але, на 
жаль, більше нічого не знаю: ні напряму, ні відстані. Десь тут, 
на кораблі, має бути рація.

 Л О Ц М А Н :  Давайте шукати рацію (шукають).
 М А Т Р О С :  О, знайшла (крутить у руках, натискає на кнопки, однак нічого не ви-

ходить). Не знаю, що з нею робити.
 Р А Д И С Т :  Дайте мені. Я ж радист. Зараз я зв’яжуся з Капітаном. Він усе 
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знає і все нам розтлумачить (налагоджує зв’язок, вмикає його 
в гучномовець).

 К А П І Т А Н :  Прийом, прийом. Як мене чути, дорога командо?
 Р А Д И С Т :  Ми добре вас чуємо. Капітане, це ви?
 К А П І Т А Н :  Так, друзі. Це я. Я ваш вірний Капітан і, хоча ви не бачите мене 

на борту, я завжди знаю, що відбувається. На жаль, сталося 
так, що Я не можу з вами бути, але Я можу з вами розмовляти. 
Я знаю, що ви хвилюєтеся і не знаєте, куди пливти і як плив-
ти.

 Р А Д И С Т :  Так, Капітане. Розкажіть нам.
 К А П І Т А Н :  Друзі, ви пливете у чудове Золоте місто вічної краси та вічного 

щастя. На вас чекає довга та нелегка подорож і, лише довірив-
шись Мені та слухаючи Моїх вказівок, ви зможете допливти 
туди. Чи обіцяєте, що довірятимете Мені у всьому?

 Р А Д И С Т :  Обіцяю.
 Л О Ц М А Н :  Я обіцяю.
 М А Т Р О С :  Обіцяю, Капітане.
 К А П І Т А Н :  Тоді вперед. На вашому кораблі є вітрила. Це не звичайні вітри-

ла. Вони піднімуться лише тоді, коли ви щиро повірите Мені 
і повірите в те, що зі Мною ви допливете до чудового Золото-
го міста вічної краси та вічного щастя. Чи вірите ви у це?

 К О М А Н Д А :  Віримо, Капітане (у цей момент вітрила піднімаються).
 Р А Д И С Т :  О, ми пливемо. Капітане, дякуємо. Завдяки вітрилам ми пливе-

мо. А в якому ж напрямку нам пливти, Капітане?
 К А П І Т А Н :  На вашому кораблі є компас. Він завжди вказуватиме вам доро-

гу. Але будьте уважні. Не забувайте на нього дивитися. Лише 
так ви дізнаєтеся, чи у правильному напрямку рухаєтеся. Шу-
кайте компас (шукають).

 Р А Д И С Т :  Ми знайшли його, Капітане. Ми будемо дивитися, куди пливти.
 К А П І Т А Н :  Повертайте ваш сердечний штурвал у напрямку червоної стріл-

ки, як показує ваш компас. На вас чигає багато перешкод. Але 
Я завжди допомагатиму вам. Тільки зв’язуйтеся зі Мною по ра-
ції. Ви зможете це зробити будь-коли. Я завжди з вами. Я ваш 
вірний Капітан. Побачимося у чудовому місті. Кінець зв’язку.

 Р А Д И С Т :  Дякуємо, вірний Капітане. Тепер ми спокійні. Кінець зв’язку.
 Р А Д И С Т :  Ура! Ура! Ми пливемо в чудове місто!
 Л О Ц М А Н :  Ура! Повний вперед!
 М А Т Р О С :  Ура! Швидше б побачити це чудове місто!

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня)
З цієї історії можна дізнатися, що корабель, який не має капітана, не може ді-

йти до пристані, він може згубитися у морі, натрапити на айсберг чи пристати у 
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чужий порт. Тому для кожного корабля необхідний капітан, який правильно на-
правлятиме вітрила. У життєвому морі також необхідний капітан. І що б не тра-
пилася на нашому кораблі, нам необхідно запросити на нього вірного Капіта-
на — Ісуса Христа. Адже подорож довга, а без Капітана ми не зможемо плисти.

Біблія на кораблі
Біблійна історія — біографія Ісуса Христа (історію можна розповісти, вико-

ристовуючи гру «Музей Ісуса Христа», розмістивши на території табору речі, які 
були присутні в житті Ісуса Христа (ясла, хліби і риби, човен, хрест).

Цінні перлини
Золотий вірш: 

«Я — дорога, і правда, і життя. 
До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене»

(Івана 14:6).

Спосіб вивчення
1. Кожне слово вірша напишіть на окремому пазлі, з яких складається увесь 

вірш. Нехай діти, використовуючи пазли, складуть вірш і вивчать його.
2. Кожне слово золотого вірша напишіть на слідах. Нехай діти розкладуть 

сліди в правильному порядку і, ступаючи на сліди, повторять слова.

Відпочинок на борту

Гра «Дорога довіри»
Перед гравцем викладають перешкоди (коробки, пляшки тощо), крізь які він 

спробує пройти, не зачепивши ногами. Потім гравцю зав’язують очі і дають зав-
дання: знову пройти, не зачепивши перешкоди. Коли гравець йтиме, спортін-
структор повинен допомагати йому, «підказуючи», де треба підняти ногу, ступи-
ти лівіше чи правіше тощо. При цьому дитина вчиться довіряти.

Обід

Виготовлення сувенірів

Скриня для перлин
Необхідні реквізити:

шаблони скрині; 
маркери; 
клей; 
паєтки. 
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Спосіб виготовлення
Кожній дитині роздайте схему скрині (див. Додаток 1). По пунктирних ліні-

ях — лініях згину — складіть скриню. Два квадрати «стулки» зігніть усереди-
ну, а два — назовні. Відігніть обидві половинки серця за напрямом назовні і зі-
гніть «стулки» передньої стінки скрині всередину. Нанесіть пальчиковий клей і 
склейте задню стінку скрині. На передній стінці скрині просуньте обидві поло-
винки серця в один отвір. Склейте усі важкодоступні місця скрині. Поставте, щоб 
висохла. Прикрасьте скриню різними прикрасами.

До
да

т
ок

 1
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Ти особливий пасажир
Зберіть усіх пасажирів-дітей на борт корабля і ознайомте їх із правилами прове-

дення конкурсу.
Матрос (ведучий): Ще раз вітаю вас на моєму кораблі. Я зібрала вас тут для того, 

щоб повідомити про те, що під час нашої подорожі кожний із вас може стати особли-
вим пасажиром нашого корабля. Отож хто хоче продемонструвати свій талант? Тоді 
слухайте, що вам для цього необхідно зробити.

У кожного   з вас є якась справа, яку ви робите найкраще: ваше хобі чи та-
лант.
У кожного з вас є можливість протягом години продемонструвати свій та- 
лант суддям і одержати медаль «Особливого пасажира» та цінний приз.
Тільки три пасажири зможуть отримати медаль (пасажири отримують ін- 
формацію та вирушають готуватися).

Острів розваг

Загальнотабірна гра

«Розваги на льоду»
На траві розстеліть кле-

йонку розмірами 10х5 м, на-
лийте на неї води з рідким 
милом (вийде слизький ка-
ток для дітей).

Групова гра

«Острови»
Цю загальну гру можна 

проводити на території та-
бору або у великій кімнаті.

Залежно від кількості 
учасників розстеліть на під-
лозі кілька газет. На кілька 
секунд увімкніть якусь музику, а потім зупиніть. Цієї ж миті усі учасники повин-
ні стати на «острови» — газети. Той, хто не зміг стати на «острів», виходить із 
гри.

Ускладніть правила: газети згорніть удвічі, потім ще вдвічі й т. д. Переможця 
нагородіть призом.

Водний волейбол (вотербол)
Правила гри такі ж самі, як і у волейболі. Але звичайна сітка замінена на су-

цільне полотнище, крізь яке не видно гравців іншої команди. Замість м’яча вико-
ристовуються кульки, наповнені водою. Кожна команда має простирадло, яким і 
перекидає кульки іншій команді. Гра «наосліп» веде до веселих несподіванок.
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Підбивання підсумків

Конкурс

«Риболовля»
На території табору розкидані 30 різнокольорових рибок, на яких написані за-

питання до біблійної історії для повторення.
Ведучий: Настав час порибалити. Адже як у морі без риболовлі? За бортом — 

безліч риби. Ваше завдання — спіймати якнайбільше рибок із запитаннями і 
дати відповідь на них. Переможець отримає приз.

Запитання до конкурсу:
1. Хто Такий Ісус Христос?
2. Чому соме Ісус прийшов спасти людей?
3. Для чого була потрібна смерть Ісусові Христу?
4. Яким був Ісус Христос?
5. Чому Ісус може бути Капітаном на нашому кораблі?
6. Чи заслужив Ісус те покарання, яке Йому приготували?
7. Що трапилося з Ісусом після смерті?
8. Як можна познайомитися з Ісусом?
9. Чому Ісус народився у яслах?
10. Чи був Ісус Христос багатим?

Сюрприз
Кожен учасник повинен зробити паперовий кораблик, на якому має написа-

ти своє ім’я, а також фразу: «Ісус — мій Капітан». Перед запуском на воду ді-
тям розповідають, що цей кораблик символізує їх самих, а водойма, яку вони 
бачать, — життя, яке часто не передбачуване. Однак не варто боятися, адже Ка-
пітаном свого життя вони вибрали Ісуса, а з Ним нічого не страшно. При цьому 
діти запускають кораблики.

Коротко про головне
Матрос (ведучий): Ось і наблизився до закінчення перший день нашого пла-

вання. Я вдячний вам за гарну поведінку, чудовий настрій. Мені приємно було 
бачити вас на нашому кораблі. Попереду на вас чекають безліч морських пригод 
та розваг. З кожним днем ви все більше і більше будете дізнаватися про таємни-
ці морського плавання.

Сьогодні ми вибрали капітана для свого корабля. Ви зрозуміли, наскільки 
важливо подорожувати в морі з капітаном. Наше життя подібне до моря. Тож Ка-
пітаном нашого корабля Є Ісус Христос, бо лише Він знає той шлях, який необ-
хідно подолати, щоб потрапити у Небесне Місто.

На зв’язку з Капітаном (молитва)
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День 2

Тема дня: «Аварія на кораблі — гріх»
Головна істина: гріх руйнує все.

9:00 ранкова молитва працівників табору, планування;

9:30 підготовка до програми;

10:00 початок програми:
Пропуск на борт   (діти збираються на території за кораблем. За наказом ма-
тросів, вони займають чергу в порту, де перевіряють, чи мають діти про-
пуск, тобто морський паспорт, і стрічку відповідного кольору).
Привітання пасажирів на борту (під звуки шуму моря): матроси вітають па- 
сажирів.
На зв’язку з Капітаном (молитва благословення на дорогу). 
3 піснею — в дорогу (гімн «Без капітана на борту»). 
Безпека на кораблі (матроси розповідають правила поведінки у випадку  
аварії на кораблі).
Відпочинок на борту: 

Пісня «Дякую Тобі, Господь» 
Гра «Портрет моряка»   (діти із закритими очима малюють портрет ко-
гось із матросів або пасажирів, інші відгадують, хто це. Той, хто відгадає 
правильно, отримує приз).

Гра «Що в мішку? (не дивлячись, дитина опускає руку в мішок, бере 
одну річ у руку, відгадує, що це, і розповідає, як знадобиться ця річ на ко-
раблі, інші відгадують, що це, а потім учасник гри дістає цю річ, усім де-
монструючи її. Хто правильно відгадав, отримує приз).
Тематичний серіал «Аварія на кораблі», серія 2   (в цьому і наступних уроках 
продовжте серіал за власним сценарієм, зважаючи на особливості вашого та-
бору і враховуючи тему дня).

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня). 

12:00 усі по каютах (біблійний урок);
Біблія на кораблі (біблійна історія — «Блудний син» (Луки 15:11-32). 
Цінні перлини (золотий вірш: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний  
та праведний, щоб гріхи нам простити…» (1 Івана 1:9).
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12:45 відпочинок на борту:
Гра по групах (матроси діляться на дві команди (чорні і білі), розміщуються  
по всьому полі; люди в білому підливають воду в долоньки, люди в чорно-
му вибивають воду з долоньок. Завдання дітей — перенести якомога біль-
ше води з ворожого боку на свій).

13:00 обід;

14:00 рукоділля:
Виготовлення сувенірів (діти прикрашають рамку для фото, використовую- 
чи різні морські матеріали).

14:30 таланти на борту;
Представлення команд (кожна команда представляє себе). 

15:30 відпочинок на борту:
Острів розваг (ігри) 

Загальнотабірна гра «Аварія на кораблі»   (дітям оголошують, що на ко-
раблі сталася аварія, є потерпілі. Завдання — доставити їх до лікарні, 
перемагає та команда, яка надасть допомогу якнайбільшій кількості по-
терпілим).
Естафети (різні цікаві естафети з водою). 
Групова гра «Невід»   (гра на зразок квача: той, кого спіймав квач, ловить 
інших, тримаючись за руки з квачем).

16:50 коротко про головне:
Повторення: 

Конкурс «Спіймай акулу» (на ватмані намалюйте велику акулу. Розріж- 
те її на безліч клаптиків, написавши на них запитання з теми. Діти ма-
ють зібрати клаптики, відповісти на запитання і у такий спосіб склас-
ти акулу).
Сюрприз (на території стоїть дерев’яний хрест, діти пишуть свої гріхи  
на папірцях і прикріплюють до хреста).

Підсумок (коротенькі висновки дня, прощання). 

17:30 на зв’язку з Капітаном (молитва).
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День 3

Тема дня: «Неправильний курс»
Головна істина: Біблія — наш вказівник.

9:00 ранкова молитва працівників табору, планування;

9:30 підготовка до програми;

10:00 початок програми:
Пропуск на борт (діти збираються на території за кораблем. За наказом ма- 
тросів, вони займають чергу в порту, де перевіряють, чи мають діти про-
пуск, тобто морський паспорт, і стрічку відповідного кольору).
Привітання пасажирів на борту (під звуки шуму моря): матроси вітають па- 
сажирів.
На зв’язку з Капітаном (молитва благословення на дорогу). 
3 піснею — в дорогу (гімн «Без капітана на борту»). 
Безпека на кораблі (матроси розповідають правила поведінки у випадку  
аварії на кораблі).
Відпочинок на борту: 

Пісня «Книга є на землі» 
Гра «Що в скрині пірата?» 
Тематичний серіал «Неправильний курс», 3 серія. 

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня). 

12:00 всі по каютах (біблійний урок);
Біблія на кораблі (біблійна історія: що таке Біблія і як вона потрапила до  
нас).
Цінні перлини (золотий вірш: «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені  
не грішити проти Тебе» (Псалом 119:11). Повторіть вірш, показуючи рухи.

Я (показати на себе) В СЕРЦІ СВОЇМ (показати серце, намалю-
вавши його у повітрі) ЗАХОВАВ (стиснувши руки у кулак, поклас-
ти на серце) ТВОЄ (показати на небо) СЛОВО (прикласти руки 
до вуст, показуючи уявне слово), ЩОБ МЕНІ (знову показати на 
себе) НЕ (помахати заперечливо рукою) ГРІШИТИ (постукати ку-
лаком об кулак) ПРОТИ ТЕБЕ (знову показати на небо).
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12:45 відпочинок на борту:
Гра по групах «Рибалки і діти»   (діти діляться на дві команди (рибалок і 
риб). Кожен рибалка має зловити якомога більше рибок (риба спіймана, 
якщо до неї доторкнулися).

13:00 обід;

14:00 рукоділля:
Виготовлення сувенірів (виготовлення закладок у Біблію). 

14:30 конкурс талантів:
«Особливий пасажир» (пасажири демонструють свої таланти, судді ж ви- 
значають переможців).

15:30 відпочинок на борту:
Острів розваг (ігри): 
Загальнотабірна гра «Карта і пірати» (дітей потрібно розділити на команди,  
на території табору сховати скарб, кожній команді дати свій маршрут. Зна-
йдений скарб — Біблії, які роздають дітям).
Естафети (різні цікаві естафети з водою). 
Групова гра «Летючий голландець»   (всі учасники гри, крім двох, стають 
у коло, тримаючись за руки. Пара, яка залишилася, тримається за руки і 
перебуває за колом. Це «Летючий голландець» — загублений корабель. Він 
блукає уздовж кола в пошуках «гавані». Завдання «голландця» — вивести 
інший корабель із порту, випередивши його в гонці, і зайняти його місце).

16:30 коротко про головне:
Повторення: 

Конкурс «Загублені сувої» (на території табору розкидайте «стародав- 
ні сувої» — пожовклі аркуші паперу формату А5, скручені в трубочку і 
зав’язані ниткою. На них напишіть запитання з біблійного уроку. Той, 
хто знайде найбільше «сувоїв» із запитаннями і дасть на них відповіді, 
отримує приз.

17:30 на зв’язку з Капітаном (молитва).
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День 4

Тема дня: «Пірати на борту — випробування»
Головна істина: тримайся Бога у випробуваннях.

9:00 ранкова молитва працівників табору, планування;

9:30 підготовка до програми;

10:00 початок програми:
Пропуск на борт (діти збираються на території за кораблем. За наказом ма- 
тросів, вони займають чергу в порту, де перевіряють, чи мають діти про-
пуск, тобто морський паспорт, і стрічку відповідного кольору).
Привітання пасажирів на борту (під звуки шуму моря): матроси вітають па- 
сажирів.
На зв’язку з Капітаном (молитва благословення на дорогу). 
3 піснею — в дорогу (гімн «Без капітана на борту»). 
Безпека на кораблі (матроси розповідають правила поведінки у випадку на- 
паду піратів).
Якщо ви побачите піратів на нашому борту, виконуйте такі правила:

У жодному разі не панікуйте! 
Поводьтеся спокійно, начебто усе під контролем! 
Виконуйте усі вказівки піратів, щоб зберегти своє життя! 
Знайте, що незабаром надійде допомога! 
Нізащо не згоджуйтеся покинути борт свого корабля! 

Відпочинок на борту: 
Пісня «Цінуй випробування, що послав тобі Господь». 
Гра (конкурс) «Яблуко на мотузці»   (на довгій палиці на однаковій до-
вжині висять яблука. Завдання — з’їсти яблуко без допомоги рук).
Тематичний серіал «Пірати на борту», серія 4 (серіал слугує зацікавлен- 
ням до теми).

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня). 

12:00 всі по каютах (біблійний урок);
Біблія на кораблі (біблійна історія: історія про Йова (Книга Йова). 
Цінні перлини (золотий вірш: «Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в  
Бога, і в Мене віруйте! (Івана 14:1).
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12:45 відпочинок на борту:
Гра по групах «Компас» (кожна частина території табору (чи ігрового май- 
данчика) потрібно поділити на Північ, Південь, Захід і Схід. Гравці стають 
на середину поля. Коли ведучий називає напрямок, вони повинні побігти 
туди. Цю гру можна ускладнити (Північний Схід, Південний Захід тощо). 
Так само можна використовувати «спеціальні команди».

Бомбардування: лягти на живіт, руки на голову! Хто неправильно вико-
нує команди, виходить із гри.

13:00 обід;

14:00 рукоділля;
Виготовлення сувенірів (діти розмальовують глиняний кораблик). 

14:30 таланти на борту:
Конкурс «Найкмітливіший пасажир» (виберіть по три учасники з кожної  
команди, для яких підготовлені завдання різного рівня складності. Судді 
оцінюють і вибирають найкмітливішого пасажира).

15:30 відпочинок на борту:
Острів розваг (ігри). 

Загальнотабірна гра «Пройди перешкоди»   (кожній команді дайте кар-
ту, де зазначено розташування станцій, які їм потрібно пройти, на кож-
ній станції на учасників чекають нелегкі випробування. Наприклад, із 
заплющеними очима пройти тунель, дрімучі джунглі, водоспад).
Естафети (різні цікаві естафети з водою). 
Групова гра «Викрадення наставника»   (дітям повідомляють, що ви-
крали наставника, але знайшли записку, яку він залишив. У записці — 
коротенька інформація про його місцезнаходження. За цією інформаці-
єю діти повинні знайти зниклого).

16:30 коротко про головне:
Повторення: 
Конкурс «Знайди скарб пірата» (на дошці повісьте ватман із намальованою  
на ньому картою піратів. За кожним позначенням зазначте запитання, а за 
одним із них — просто приз). 

17:30 на зв’язку з Капітаном (молитва).
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День 5

Тема дня: «Кінець подорожі — небесна гавань»
Головна істина: наша мета — Небеса.

9:00 ранкова молитва працівників табору, планування;

9:30 підготовка до програми;

10:00 початок програми:
Пропуск на борт (діти збираються на території за кораблем. За наказом ма- 
тросів, вони займають чергу в порту, де перевіряють, чи мають діти про-
пуск, тобто морський паспорт, і стрічку відповідного кольору).
Привітання пасажирів на борту (під звуки шуму моря): матроси вітають па- 
сажирів.
На зв’язку з Капітаном (молитва благословення на дорогу). 
3 піснею — в дорогу (гімн «Без капітана на борту»). 
Безпека на кораблі (Приготуйся! Скоро — гавань!). 
1. Привести до ладу свій одяг (випрати плями та попрасувати).
2. Перевірити чистоту своїх сердець.
3. Викинути зайвий багаж: у місті є усе необхідне.
4. Обов’язково підготувати звіт про поведінку під час подорожі.
Відпочинок на борту: 

Пісня «Вже чекають мене небеса». 
Гра «Довгий міст»   (кожній команді дайте по два стільці, важкий пред-
мет (наприклад, книга), стос газет і скотч. Завдання: використовуючи ці 
матеріали, побудувати міст, який би витримав важкий предмет. Виграє 
міст, який (без підтримки) найменше зігнеться під вагою предмета або 
який пізніше від усіх упаде).
Тематичний серіал «Чудове місто», серія 5 (серіал слугує зацікавленням  
до теми).

Зупинка «Пізнання» (оголошення теми дня). 

12:00 всі по каютах (біблійний урок):
Біблія на кораблі (біблійна історія про Небесне місто (Об’явлення 21:10-27). 
Цінні перлини (золотий вірш: «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачи- 
ти Бога» (Матвія 5:8).
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12:45 відпочинок на борту:
Гра (конкурс) «Намалюй будинок»   (двом дітям закривають очі, за коман-
дою вони одночасно починають малювати будинок, потім таке саме завдан-
ня виконують інші два учасники; переможцями стають ті, чий малюнок є 
кращий).
Гра (конкурс) «Вежа зі склянок»   (викликають двох учасників, їм дають по 
дві склянки, з яких вони повинні побудувати вежу; перемагає той, хто побу-
дував кращу вежу).

13:00 обід;

14:00 рукоділля:
Виготовлення сувенірів (дерев’яний кубик, адже Небесне місто у формі куба)  
діти прикрашають різними золотистими блискітками, кристаликами).

14:30 таланти на борту:
Конкурс «Знавці Біблії» (учасникам ставлять запитання з тих біблійних іс- 
торій, які вони вивчали під час перебування у таборі, переможців нагоро-
джують призами).

15:30 відпочинок на борту:
Острів розваг (ігри). 

Загальнотабірна гра «Життя за дві години». 
Вручення нагород. 
Сюрприз (кожна дитина випускає у небо білу гелієву кульку. Дітям розпо- 
відають, що якщо наше серце буде таким самим, як ця кулька, ми зможемо 
піднятися до Бога, як піднімаються ці кульки).
Прощання (кожен матрос говорить якесь побажання). 

18:00 на зв’язку з Капітаном (молитва).




