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Вступ
Вітаю вас, любі друзі!
Лише хвилину тому завершила роботу над кни-

гою і вирішила одразу написати переднє слово. На-
звемо його прозаїчним словом «Вступ» — так має 
бути у всіх серйозних книгах.

Хочу зауважити дві речі: ця праця писалася з ме-
тою прославити Бога та послужити людям, котрі 
працюють із дітьми. Хтозна, можливо, саме так і ви-
конуються дві найголовніші Божі заповіді?

Знаю, що цьогоріч в Україні планують прово-
дити чимало українських таборів, мається на увазі 
просякнуті українською культурою. Моє серце радіє 
цьому, тому з великою любов’ю ділюся з вами усім 
методичним надбанням, яке увійшло до цієї книги.

Велика подякам тим людям, котрі допомагали та 
надихали на написання цієї книги: Оксані Грицюті, 
Аллі Невірковець, Людмилі Калужній, Ользі Ми-
рончук, Тетяні Пузиченко, Оксані Ляшенко, Іванці і 
Тетяні Куцелям та моїй терплячій сім’ї.

«Душа наша надію складає на Господа, — Він 
наша поміч і щит наш, бо Ним радується наше сер-
це, бо на Ймення святеє Його ми надію кладемо! 
Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли 
покладаємо надію на Тебе!» (Псалом 33:20–22).

Переконана — Бог дивує!



5

Хід дня:

1. Урочиста зустріч дітей

Цей пункт табірного дня — 
один з основних, тому він має 
бути грамотно продуманим, 
цікавим та несподіваним, адже для 
вихованців важливо, як їх зустрінуть — 
від цього залежатиме їхній настрій 
і т. д. («Як ви їх зустрінете, так 
вони вас проведуть» — жар-
тую). А для незнайомих дітей 
у вас не буде іншої можливості 
справити на них перше вражен-
ня. Отож ретельно готуємося 
до зустрічі разом.

Одяг членів команди має 
бути українським. Усі у вишиванках, із кольоровими (червоними та 
синіми) поясами, у дівчат на голові зав’язані стрічки. Когось із сестер 
взуйте у червоні чоботи. Декоруйте місце зустрічі возом, відрами, тином, 
глеками, соняшниками, старими прасками і т. д. Хтось із членів команди 
має бути ведучим, решта — підігрує, допомагає.

ля 
уть —
ій 

1-й
день

Назва дня: 

« На воротях 

у червоних 

чоботях»

Мета:

гостинно зустріти дітей, які 

приїхали (прийшли) в табір, 

познайомитися з ними, створити 

для них комфортні умови для 

проживання (перебування), 

а також зацікавити їх табірною 

програмою.
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1 Зустрічають дітей із хлібом, сіллю та ви-

шитими рушниками. Скільки груп у таборі, 
стільки має бути на вашому святковому столі 
хлібин. Проте нехай вони у вас будуть здоб-
ними смачними булками (в народі їх кличуть 
паляницями). Буханці діти зможуть з’їсти під 
час вечірнього спілкування у групах.

Як прийняти дітей в український хри-
стиянський табір? Скажіть їм, що вони 
на кордоні, адже саме з ним пов’язана 
назва нашої табірної програми. Про це 
засвідчіть шлагбаумом (гарно розма-
льованим або строгим чорним чи білим 
у червоні смуги — на ваш смак та розсуд). 
Він підніметься лише тоді, коли кожна група 
окремо виконає три умови. Отож:

Перша умова: 
— ви українці? Справжні? А як ви можете це довести? Якщо 

ви українці, значить, повинні вміти їсти вареники, сало, часник, 
цибулю і т. д. (Кожна група підходить до шлагбауму і їсть чи то 
сало, чи то вареники, чи цибулю, часник — кому що до смаку).

Друга умова: 
— щирий українець, тим паче, школяр чи студент, має зна-

ти гімн України. Заспівайте його. (Кожна група окремо виконує 
гімн).

Третя умова: 
— Україна вважається християнською державою. А раз так, 

то ви повинні вміти молитися до Бога, мати при собі Біблію 
(про це дітей проситимуть у путівках). Отож помоліться до 
Ісуса Христа, подякуйте Йому за гарну благополучну дорогу та 
попросіть благословення на майбутній табір.

Виконавши ці три умови на так званому кордоні, кожна група прямує 
до своєї кімнати.

2. Поселення

3. Сніданок

4. Біблійна година
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1Урок 1: «На старт!»

У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени ко-
манди (не наставники) моляться за дітей табору та благосло-
венне проведення уроку. І так щодня.

Діти за вивчені біблійні вірші отримують «перлинки», які 
останнього, десятого, дня на українському ярмарку обміняють 
на подарунки. Повідомте про це вихователів-наставників та 
дітей.

Група тепер іменується «Світлицею».

5. Робота гуртків

На гуртках діти теж отримують «перлинки», за які зможуть придбати 
щось на українському ярмарку. Повідомте про це дітей, — вони неодмінно 
нагадають вихователям.

6. Обід

Обід? Таки обід, що збереже нас від голодних бід!

7. Табірна гра «Чумацький шлях»

Прислів’я, які можна використати у процесі гри:
«Чумак чумака бачить здалека».
«Віз ламається — чумак ума набирається».
«Доля чумацька гірка і щастя щербате».

Чумаки колись багато мандрували. Їхнім орієнтиром у цих 
мандрах ставали зірки. А ходили вони по крам, сіль та харчі.

Умови гри:
кожній групі видається «Карта зоряного неба», виготовлена 
власноруч табірними працівниками, яка, власне, і є орієнтиром 
у грі. Це синій папір, на котрому станції позначені у вигляді 
зірок. Зрозуміло, що у кожної групи почерговість цих станцій 
різна, щоби діти не скупчувалися на якомусь одному пункті. 
Виграє та команда, яка перша пройде усі станції і дістанеться 
скарбу.

На кожній «зірковій» станції група отримує спецукраїнське 
завдання:

наліпити вареників (із тіста, глини, землі чи пластиліну —  
це на ваш розсуд, головне, щоб робота при виконанні 
цього завдання була нестандартною, кумедною і веселою, 
можливо, трохи брудною, проте натхненною. Смієтеся, а 



8

Д
ен

ь 
1 ви спробуйте качалкою розкачати глину! А пластилін! А 

жменьку землі!);

сплести вінок (із сіна, верби, соломи, трави, квітів (з чого  
ще плетуть вінки в Україні?) — словом, із усього, що можна 
знайти на території табору чи його околиці — не забувайте 
при цьому бережно ставитися до природи рідного краю;

спортивні змагання — боротьба сильних українських  
хлопців, витривалих українських дівчат (вигадайте 
спортивні естафети відповідно до віку дітей);

прасування одягу холодною праскою, причому праска  
має бути старовинною — та, у яку колись клали гаряче 
вугілля. Цей пункт гри вважається виконаним тоді, коли 
діти нарешті допетрають, що у праску потрібно покласти 
гаряче вугілля, але вони його, звісно, не поклали;

конкурс «Моя коса — моя краса»   — сплести найдовшу 
косу зі шарфів, трави, хустинок, паперу, мотузок для взут-
тя і т. і.;

«Як виють голодні вовки в українських лісах»   — на цьому 
пункті діти гучно завивають: хто голосніше;

«Колодязь»   — у помірно глибокій ямі, де земля перемішана 
з водою і де живуть тихенькі гладенькі кусючки-хробачки, 
п’явочки-щипалочки, зубасті кротики (звісно, цих 
«гризунів» тут немає, але це додає інтриги), діти мають 
знайти картоплю (10 шт.);

«Ой під вишнею, під черешнею»   — вихованці мають скла-
сти і поставити пантоміму певної української пісні, а на-
ставник повинен її відгадати. Потім усі разом співають цю 
пісню;

вишивка українського рушника на білому китайському  
папері. Для цього потрібно 2-5 «циганських» голок, чорні 
і червоні нитки та чимало листків білого паперу. Діти (з 
розрахунку двоє-троє дітей на один листок) на папері ви-
шивають свій український візерунок. (Із цих вишитих 
паперів потім на території табору можна буде зробити ви-
ставку — «Галерея модерних узорів сьогодення»).

Цих 9 пунктів має вистачити. Виграє та група, яка першою 
приходить до останньої станції і знаходить захований скарб — 
скриню з сіллю — та отримує приз — свіжу рибу. Її діти мають 
почистити від луски та засолити знайденою сіллю на тарань-
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1ку — жартую. Проте, якщо вам ця ідея до вподоби, то в кінці та-

бору матимете чим ласувати. А якщо серйозно, то цю гру можна 
вважати завершеною, коли на вечірньому зібранні проповідник 
пояснить, чому вихованці шукали саме сіль, куди по неї ходи-
ли колись українці і яке духовне значення має сіль, за словами 
Христа.

8. Снек

Найприємніший пункт у кінці складного, напруженого і насиченого 
дня. Смачного!

9. Вечірнє зібрання

Основні пункти:

представлення команди в українському стилі — усі члени команди  
зодягнені в український національний одяг;

усі «табірні» ролі відповідають українським військовим та  
цивільним чинам: гетьман — директор табору, полковники — ко-
ординатори, кошові, отамани, сотники — наставники, крамарі — 
рукодільниці, вершники — спортінструктори і т. д.

Про всіх членів команди можна розповісти українською леген-
дою, вигаданою на ходу. «Жив-був гетьман (ім’я та прізвище дирек-
тора табору). Добрий та багатий. Щирий українець та вірний Богові 
християнин. Одного разу він подумав: «Створю-но я табір (назва 
табору), запрошу до нього справжніх українців, поселю їх у своєму 
прекрасному маєтку на околиці міста, навчу вихованців правди та 
істини, виховаю їх у християнському дусі та й боронитиму свою 
землю від гріха. Але ж мені потрібно взяти на службу і полковників 
та отаманів. Запрошу-но я (далі перераховуються імена усіх членів 
команди та називаються їхні чини), аби вони допомагали мені». Не 
забудьте згадати про хлібодарів та кухарок, музик (керівника му-
зичного гуртка) та духовного наставника (цю людину представте з 
великою повагою і без жартів). Усі вони на закінчення представлен-
ня співають християнський гімн;
інформація про кубки табору (один — для дівчат, другий — для  
хлопців). Усі подарунки лежатимуть у двох мішках, зав’язаних 
жовто-блакитними стрічками. Самі ж кубки — це дві величезних 
дерев’яних ложки, на ручках яких випалена назва табору та час про-
ведення. Їх вручають групам-переможцям назавжди;

інформація про щоденну винагороду для вихованих дітей, христи- 
ян та щирих українців — катання на возі, у якого запряжені коні. 
Щодня діти однієї чи двох груп кататимуться на возі з кіньми у тій 
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1 місцевості, де розміщений табір. Якщо є можливість «одягнути» 

коней у дзвони, кольорові стрічки, зробіть це. Воза зачистіть на-
ждачним папером, розмалюйте його фарбою — це може бути од-
ним із творчих табірних конкурсів;

порядок перебування у таборі. Про це можна розповісти у  
жартівливій формі, приміром: за невиконання фізичних вправ на 
зарядці вихованець табору нагороджується п’ятитомником «Ко-
зацька Січ», якого має прочитати впродовж одного табірного дня, 
а наступного — переказати, третього дня — рекламувати цю книгу 
всім дітям табору, четвертого — переписати власноруч, п’ятого — 
відправити книгу бандероллю на поштовому відділенні своєму 
найкращому другові, а шостого дня зателефонувати видавцям 
п’ятитомника і подякувати за цікаву інформацію і т. д;

«дзеркало дня». Цьогоріч воно теж матиме український вигляд. Для  
хлопців — це намальовані тарелі, на які за виконання усіх табірних 
вимог та завдань наклеюються вареники (з перцем, маком, сиром 
і т. д.), а для дівчат — мальовані зелені віночки, на які клеїтимуться 
квіти: маки, троянди, ромашки, дзвіночки і т. д. Їх потрібно буде ви-
готовити заздалегідь. (Дивись додаток на диску);

інсценівка «Любе дзеркальце, скажи, і всю правду розкажи...» Її  
суть полягає в тому, що дівчина бере до рук два люстерка (одне з 
них — добре, інше — погане, зле) і починає з ними розмовляти: 
«Любе дзеркальце, скажи, і всю правду розкажи...» Добре дзер-
кало відповідає: «Яка ж ти вродлива». Погане дзеркало перечить: 
«Фу, потвора». Потім знову добре дзеркало мовить: «Ти така пра-
целюбна». Погане: «Ледарка та й годі». Добре: «Ти така щира». 
Погане: «Лукава і все». Добре: «Ти не повторна». Погане: «Таких, 
як ти, — мільйони!» Дівчина розгублено запитує себе: «То яка ж я 
насправді? Якою я є для людей, для Бога?» І починає пригадувати, 
що колись читала Книгу книг — Біблію, в якій йшлося про те, що 
людина створена за образом та подобою Самого Бога. Отож вона — 
унікальна особистість! І саме цьому дівчина починає вірити. А по-
гане люстерко тим часом відкладає вбік;

проповідь. 
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1Додаток (проповіднику на заувагу)

Кухонна сіль — це речовина у вигляді кристаликів, яка містить 
97-99 % хлористого натрію NaCl і невелику кількість солей кальцію, 
магнію, калію, що надають їй гіркуватого присмаку. Що менше в солі 
цих домішок, то вища її якість.

За якістю сіль поділяють на сорти: екстра, вищий, І та II.  
Харчову кухонну сіль, кам’яну, самосадну і садну випускають 
меленою і сіяною.

За розміром зерен мелену сіль поділяють на номери: 0; 1; 2; 3.  
Що більший номер, то більші зерна солі. 
Для людей, хворих на щитовидну зало-
зу, сіль випускають із додаванням йодиду 
калію. Таку сіль називають йодованою. 
Вона містить 25 г йодиду калію на 1 т солі.

Йодована сіль зберігається не більше  
6-ти місяців.

Добова норма споживання солі для  
людини — 10-15 г.

Сіль є регулятором осмотичного тиску, во- 
дяного обміну, сприяє утворенню соляної 
кислоти шлункового соку, активізує 
діяльність ферментів.

Її використовують як смакову речовину і для консервування хар-
чових продуктів.

Як раніше видобували сіль?
Технологія виробництва солі полягала в тому, що соляну ропу 

витягали кінським приводом із шахт, що звалися «криниці», або 
«вікна», і були досить глибокими — 60-90 м. Витягнуту сурови-
цю виливали в спеціальний резервуар — творило, звідки вона че-
рез отвори стікала в нижній резервуар — кадіб, а з останнього по 
системі ринв подавалася у дерев’яні вежі. Тут її розливали у великі 
ємкості і черені — сковороди площею від 5 до 30-40 м, на яких вона 
виварювалася.

Видобуток солі в Україні
Україна має великі та унікальні за якістю поклади кухонних солей. 

За хімічною чистотою їх можна вважати кращими в світі. Основні 
запаси припадають на Донбас, Придніпровську низовину, Прикар-
паття та Закарпаття, а також Крим.
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1 Запаси кам’яної солі та природних розсолів в Україні досить значні 

і при сучасному рівні видобутку практично невичерпні. Високоякісні 
кам’яні солі є важливою віхою експорту України.

Цікава інформація!
В Україні, а саме в Закарпатській області, Великоберезнянсько-

му районі існує село, що має назву «Сіль». Щоправда, в Донецькій 
області з такою ж самою назвою є селище міського типу. А ще — на 
карті донецької залізниці є станція «Сіль».

Наочність до проповіді обов’язкова!

10. Вогнище та сардельки

А хіба може бути вогнище у таборі без сардельок? Знайомство з дітьми 
просто неба — найкращий спосіб згуртувати «різношерстих» хлопців та 
дівчат.

11. Салют

Табірний сезон 2010 відкрито!

12. Спілкування у групах

Нехай діти з’їдять українські паляниці, подаровані їм ще на ранковому 
«кордоні».

13. А членам команди на честь 
першого дня перебування 
(«відпрацювання») у таборі на-
стирливо рекомендуємо подарува-
ти невеличкі сільнички!

Щедрого Вам Божого благословення! Господньої охорони, прекрасної 
погоди, слухняних та талановитих дітей! Креативних наставників та 
щонайменшої кількості телефонних дзвінків від батьків.

Нехай через усю табірну програму наскрізною ниткою проходить 
тема:

Україна — для Христа!



13

2-й
день

Теми дня:

1-й варіант — 

для екстремалів:

« Сиджу собі на комині, 

свищу собі — а що 

мені?»

2-й варіант — 

для гурманів, любителів 

мучних виробів:

« Лежу на печі та їм 

калачі»

3-й варіант — 

ней тральний :

«Комфортний день»

Мета:

пояснити дітям, що виходити з власної зони комфорту 

необхідно, хоча це завдає незручностей; робити це потрібно 

заради свого блага та блага людей, що довкола нас.

Хід дня:

1. Молитовна зустріч команди

Благоговійні молитовні хвилини членів 
команди, які проводить духовний настав-
ник. Другий день табору не менш важли-
вий, аніж перший. Нещодавно зовсім не 
знайомі люди починають лишень звикати 
один до одного, ближче знайомитися, при-
стосовуватися до незнаного середовища. 
Тому варто просити Бога про Його благо-
словення і на сьогодні. Ніхто в таборі не замінить Господа.

«Відкрийте» для табірних працівників клуб «Любителів шокола-
ду». Пригощайте їх щодня білим, чорним, коричневим, молочним, 
«фіолетовим» («Мілка») шоколадом. Гарячим, холодним, твердим, 
м’яким, рідким ( у горнятках) ... Словом, смачним шоколадом!

Вирішення організаційних моментів.
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2 2. Сьогодні діти вже вмиваються!

Не те щоб вчора вони ходили невмитими, просто сьогодні гігієнічні 
процедури можна зробити для них дещо нестандартними, дискомфор-
тними. Поясніть, що на території табору саме цього дня треба економи-
ти воду. Тому кожному на вмивання та чищення зубів виділяється одна 
склянка води. Крутись- вертись, а чистим маєш бути.

3. Що там далі? Зарядка!

Весела, бадьора. Її можна поставити як театральну виставу. Скажімо, 
одна людина лежить на килимку і все робить неохоче, ліниво: однією 
рукою тримає горнятко з кавою, попиває з нього, а другою — робить 
фізичну вправу. Потім однією ногою поправляє ковдру, іншою — робить 
зарядку.

Друга людина у цей час старанно і динамічно виконує усі фізичні впра-
ви. По закінченні та, що лежала на килиму, повертається до всіх спиною і 
вдає, що лягла спати. А інша бажає усім гарного та комфортного дня!

4. Сніданок!

Ви хочете побачити у дитячих очах подив? Так ось він — вони мають 
снідати стоячи. Цілком серйозно! А що, не комфортно? Сьогодні, до 
речі, навіть команда снідає стоячи! Жити одноманітно, постійно сидячи 
поїдати сніданки — це так не цікаво, тому урізноманітнюємо табірну про-
граму. Панове дорослі, не кваптеся тішитися, що вам вдасться виконати 
цей «трюк» на відмінно, ви ж ще не пробували їсти на одній нозі, як чап-
ля. А табірне життя триває довгенько!
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25. Нарешті, лінійка.

Власне, з цього пункту і мав би початися конспект для координато-
ра. Проте я дещо змінила звичну вам нумерацію. Ви не проти? (Куди вам 
дітися з українського підводного човна? Жартую).

А якщо серйозно, то ви чули, як козаки будували підводні човни? Ні? 
Я вам розповім. Вони брали підводу, ту, в яку колись запрягали коней, на-
кривали її розбитим коритом (ночвами), яке вже нікому не було потрібне: 
ні «золотій» рибці, ні бабі, ні діду — й опускали цей віз під воду. А там 
уже шукали морських коників, щоби їх запрягти, мовляв, нема чого буль-
ки пускати під водою [Прим авт. — казка складена на ходу].

Про що ж ми говорили? Ага, про лінійку. Оскільки сьогодні у нас 
другий день табору, але у таборі це перша лінійка, то і познайомити 
вихованців із нею можна дещо в незвичний спосіб. Нехай ведучі розпоч-
нуть діалог на зразок:

— А зараз у нас лінійка!
— Лінійка? Внесіть лінійку!
І тут приносять бутафорну лінійку завдовжки 4 метри і заввишки 60 

см. Не поспішайте відмовлятися від цієї наочності. Звісно, виготовлення 
бутафорії трохи займе часу, завдасть мороки, але, зрештою, це ж нестан-
дартно, згодіться!

Далі команда розігрує інсценівку «Грицю, Грицю, до роботи...» Усі 
персонажі вбрані в український національний одяг.

Такий собі опецьок Гриць лежить на сонечку, в зубах тримає соломи-
ну, мугикає під ніс якусь пісеньку. Мати гукає:

— Грицю, іди виведи козу на пашу. Чи ти не чуєш? Агов!
— Ой, мамо, переб’ється ваша коза, нехай у хліві попасеться, — і далі 

лежить та не підіймається. І так упродовж усієї інсценівки.
— Грицю, занеси їй води, бо ж молока на обід не буде.
— Тоді ми її заріжемо.
— Грицю, перепни паля, бо ту козу сонце попече. Заведи її у затінок.
— Ой, мамо, не згорить на тому сонці ваша коза.
— Грицю, сину, вона вже капусту їсть на городі!
— На чиєму городі, мамо, їсть наша коза капусту?
— Та на сусідському, лишенько, на сусідському!
— То нехай сусід Макар її і перепне!
Приходить сусід Макар:
— Щось ти, хлопче, залежався. Важко вставати, кажеш? Натовчу-но я 

тобі боки, поки твоя коза та не всю мою капусту з’їла, — хапає хлопця за 
комір сорочки, підіймає, ставить на ноги, вухо крутить. — І відпрацюєш 
у мене днів так зо двадцять, щоб уму-розуму навчитися, ледащо, а то жи-
веш матері на сором. Ти бач, який панич, встати йому важко! Дістанеться 
тобі, серденько, на горіхи! Думає, як одягнув жупан, то уже і пан?
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2 Виводить Гриця.

Звучить повчальна українська пісня:
— Грицю, Грицю, до роботи!
— В мене порвані чоботи.
— Грицю, Грицю, до телят!
— В мене ніженьки болять!..
Проте не забуваймо, що у нас табір, у першу чергу, християнський, 

а вже потім — український. Ми даємо вам ідеї українського характеру, 
оскільки такий напрям цьогорічної програми, одначе про духовність дбай-
те самі, роблячи відповідні висновки. Наприклад, щойно ви побачили ле-
дачого хлопчиська і від душі посміялися з того, як він щоразу відмовлявся 
від роботи. Ану пригадайте-но себе, коли вам мама казала винести сміття, 
застелити ліжко, помити посуд!.. Невже ви одразу так і бігли все вико-
нувати? Отож-бо! Запам’ятайте: лінь — це супутник невдачі. Вона заж-
ди заважатиме вашим успіхам. Народ засуджує лінощі, кажучи: «Хто не 
робить, той не їсть»; «Лінивий робить два рази...» Бог любить працьо-
витих людей, адже Сам шість днів невтомно працював, творячи світ, а 
лишень одного — сьомого — відпочивав. Тож поспішайте виконувати все 
і відразу, тоді вам не доведеться вислуховувати набридливі нотації, а у 
винагороду дістанете похвалу.

На лінійці також оголошується конкурс «Український тин». Кожна 
група протягом дня робить тин, оздоблює його, начіплює на нього глеки 
і т. д. В усі наступні дні групи їх можуть носити з собою на біблійні годи-
ни, якщо ті проводяться на вулиці. Тин символізуватиме територію, зону 
певної групи. На вечірньому зібранні кожна група їх представлятиме і 
рекламуватиме.

6. Біблійна година.

Урок № 2 «Усе легально» із книги «Перейти кордони?»
У той час коли проходить біблійна година, вільні члени команди (не 

наставники) моляться за дітей табору та за благословенне проведення 
уроку. І так щодня.

7. Робота гуртків.

8. Обід.

О-б-і-д! Попрацювати на цьому гуртку запрошуються усі голодні 
вихованці та їхні наставники. Для цього видаються інструменти: лож-
ки, виделки, тарілки, серветки. А чи будете ви споживати їжу на одній 
нозі, — вам вирішувати. Головне, щоби ви почувалися комфортно! І ще 
одне: ви не бажаєте дітям влаштувати конкурс «Найчистіший стіл»? 
Приз — перехідний кубок «Вакса» (велика металева консервна банка з 
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2написом). Можливо, у вас досить гамірно під час обіду? Влаштуйте кон-

курс «Найтихіший стіл». Перехідний приз — велике картонне мальоване 
вухо на ніжці.

9. Табірна гра «Моя територія».

Гра рухлива, енергійна, геть, як наші діти.
Отже, малюється два великих кола одне навпроти одного, 

між ними існує певна вільна територія, якою пересуваються 
діти. У ньому живуть ненаситні акули-наставники, котрим все 
мало, мало, як тому Пану Коцькому. Поряд із ними проплива-
ють до свого будиночка виховані, делікатні, освічені, галантні, 
добродушні риби-рибинки, які і мухи не образять, — це наші 
діти. Завдання акул — захопити якомога більше дітей у коло, 
коли ті пропливають повз них до свого будиночка. Саме у бу-
динку рибки в безпеці і акули не мають на них ніякого хижого 
права.

Ті, кого торкнулися акули, стають медузами і приймають 
відповідну позу — мусять стояти і плавно рухати руками, як це 
роблять щупальці медузи. Виграють ті діти, котрі лишилися 
дітьми, тобто не стали медузами. На наступному етапі саме вони 
стають акулами. І так декілька разів. Грають у гру доти, доки не 
потомляться діти, про наставників мовчу, вони витривалі.

10. Снек на одній нозі.

А що? Як молитися на одній нозі, то ми можемо собі дозволити, а як 
поїсти, то ні? Вперед!

11. Вечірнє зібрання:

 підбивання підсумків конкурсу «Український тин», нагородження  
переможців;

 дві інсценівки на вибір: 

 Перша — за книгою Альберта Іванова «Пригоди Хоми  
та Ховрашка»

Ставити її можна лише тоді, коли актори зможуть зіграти тварин 
(точніше, матимуть хоч якісь відповідні костюми), а ведучий правильно 
пояснить суть казки — вона ж така доречна до сьогоднішнього дня!

Подаю оповідання «Як Хома на ноги встав» у повному обсязі, а вже 
вам вирішувати, як його інсценізувати. Ви люди креативні, тому зможете 
навіть головних героїв, тварин, замінити людьми. А то мене скоро карта-
тимуть, що я вам не залишаю жодної можливості для вияву творчості.
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2 Як Хома на ноги встав

Хомі подобалося іноді хворіти: у хворих багато вільного часу, можна 
вередувати і смачно годують. А ще всіма, хто тебе любить, можна керува-
ти: піди туди, прийди сюди, подай те, прибери це. Допоки ти хворий, що 
хочеш, те й робиш. А близькі виконують твої забаганки.

Всі до тебе приходять із гостинцями. Посміхаються, з тобою у всьому 
погоджуються. І тихо, лагідно розмовляють. Життя наче у раю. Завжди б 
так!

Одного негожого дня лікар Дятел поставив Хомі діагноз. Причому він 
не був якимсь страшним. Словом, Хомі приписали домашній режим. Дя-
тел виявив усього лише застуду через надмірну вологість і звелів посидіти 
в норі, на волю — ані руш!

Тож відпочити можна досхочу: хочеш — спи, не хочеш — не спи. Абсо-
лютна свобода! А головне — тепер не треба думати про їжу. Лежи і їж, що 
інші принесуть. Смачненьке. Куди вони дінуться! Ось це і є щастя.

Першим завітав Заєць-Товстун. Притягнув велику морквину.
— Чому так мало? — болісно запитав Хома.
— Увечері дві доставлю, — пообіцяв Заєць.
— Три, — зажадав Хома. — А краще — чотири!
— Чотири не потягну, — занепокоївся Заєць. — Міцно в землі 

сидять.
— Тоді хоча б ковдру поправ, — важко зітхнув Хома. — І подушку 

підбий. Посуд помий. Павутину зніми. Нору підмети. І ще щось зроби, 
про що я забув...

Потім відвідав старий Їжак. Приволік повну сумку горіхів.
— Чому вони не лущені? — чванькувато обурився Хома. — Розгри-

зай, а мені залишай ядерця.
Прибіг Ховрашок з оберемком горохових стручків.
— Де ти так довго вештався? — сумно запитав Хома.
— Ходив через гай на далеке поле. Так боявся! Так боявся!
— Боявся надірватися? — Хома з докором глянув на стручки. — І ось 

це все?
— Поспішав. Наступного разу принесу більше, — запевнив кращий 

друг. — Ти лишень швидше видужуй.
— Учора захворів, а вже кваплять, — поскаржився Хома. — Ну, довго 

ти там? — озирнувся він на Їжака. — Хочеться горішків!
— А кажуть, у хворих немає апетиту, — пирхнув Їжак.
— Якби у мене був апетит, — утомлено промовив Хома, — ви б так 

дешево не відбулися. Приніс нелущені горіхи, та ще дорікає.
— Це я так, — зніяковів Їжак.
— А де грибний супчик?
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— Май на увазі, не простий супчик, а суперсуп.
— Буде тобі і супер, — погодився Їжак, намагаючись не дратувати 

хворого.
На обід суп уже був готовий.
— Сподіваюся, гриби не сушені? — прискіпливо запитав Хома.
— Свіжі-свіжі, — запевнив старий Їжак.
— Мабуть, маслюків поклав?
— Одні лишень білі.
— Це добре!
Повитягувавши шиї, Заєць з Їжаком дивилися, як Ховрашок із ложеч-

ки годував хворого.
— З'їж за Їжачка, — вмовляв він Хому. — А зараз — за нашого Зайчи-

ка. А тепер — за мене, за Ховрашка. Ну, прошу.
— А ти спочатку подмухай, — раз у раз вимагав Хома, — подмухай!
Царське життя у хворого — вік би хворіти. Звичайно, на легку застуду. 

Такі ж усі турботливі!
Ховрашок зварить молодої 

картопельки в каструльці, руш-
ничком накриє голову Хомі.

— Дихай, — каже, — над нею. 
Від застуди допомагає.

Зніме потім рушник і 
дивується:

— Я йому подихати звелів, а 
він усю картоплю з'їв!

— Значить, йде на поправ-
ку! — вдоволено відреагував 
Заєць.

І тут же йому Хома наказав:
— Збігай у гай по лікувальну 

малину, мені корисно потіти. — 
А навздогін: — Вибирай 
якнайбільшу і якнайсолодшу!

Але незабаром така «мали-
на» скінчилася. Не минуло і двох 
тижнів, як старий Їжак загадко-
во сказав:

— Чи надовго заліг, 
миленький?

— Це від мене не залежить, я дуже хворий, — блаженно посміхнувся 
Хома, наперед смакуючи новенькі довгенькі дні своєї застуди.
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щось зашепотів із друзями. До Хоми долинуло:
— Значить, три рази. Не забудьте: перший сік — подорожника, дру-

гий — малиновий, третій — кульбаби. І буде як новенький!
Хома більше нічого не розчув. Але не стривожився. І дарма. Лікар 

вийшов, поважно кивнувши на прощання. І до хворого підступив старий 
Їжак.

— Оскільки хвороба затягнулася, то залишається одне, — незворуш-
но оголосив Їжак, — уколи.

— Що??? — Хома підскочив на ліжку. — Лікар про сік говорив!
— Тримай його міцніше, — наказав Їжак. І висмикнув із себе найдов-

шу голку.
Заєць і Ховрах звалилися на Хому. Хай як він не смикався, вони сприт-

но поклали його на живіт.
— За призначенням лікаря, — проголосив старий Їжак, ніби заздра-

вицю, — і-і-і раз!
І всадив йому нижче пояса голку, змочену соком подорожника.
— У-у-у! — завив Хома і швидко заявив: — Здоровий!
— Добре, — зрадів Їжак. — А тепер із малиновим соком. Зараз ти в 

мене попотієш, — пообіцяв він. — За призначенням лікаря Дятла, — зно-
ву проголосив він, — і-і-і два!

— У-у-у! — знову за-
кричав Хома, коли в нього 
встромилася нова голка. — 
Давно здоровий. Відпустіть!

— Дуже добре. А зараз 
третій раз. Закріпимо успіх 
соком кульбаби. За при-
значенням лікаря Дятла, — 
гримнув старий Їжак, — і-і-і 
три!

— У-у-у — знову заволав 
Хома. — Видужав! Видужав! 
Видужав!

— І чудово, — добродушно зауважив Їжак. — Живи і не хворій.
— Чого ви здорового тримаєте? — засмикався Хома.
Заєць і Ховрах самохіть випустили його.
— Ну й життя, — жваво схопився Хома. — Враз на ноги ставлять! 

Похворіти не дають!
Але і друзів можна зрозуміти. Крутися тут коло нього день і ніч, коли 

під рукою такий випробуваний засіб. У Їжака.
Усього три уколи — і хворий як новенький!
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Дійова особа — люди-
на. Лежить на дивані. До 
ніг та рук поприв’язувані 
імітовані гирі. У правій 
руці — пульт дистанційного 
управління, яким пере-
микає телевізійні канали. 
Щойно хоче встати зроби-
ти зарядку — гиря заважає. 
Не може. Тільки хоче вста-
ти переодягнутися — гиря 

заважає. Хоче піти на вечірку — не може, гиря заважає і т. д. Людина сама 
себе запрошує до змін і сама собі пояснює, чому не може їх зробити. 
Важко залишати свій комфорт. «Добре там, де нас немає» — говорить 
сама собі. Але, почувши фразу з екрана телевізора «Все у ваших руках», 
пересилює гирі та встає назустріч новому життю.

Слушна думка
Комфорт — це добре. А то у вихованців може скластися хибна 

думка, що це — погано. Питання в тому, як ми користуємося цим 
комфортом? Хто керує у житті? Комфорт нами чи ми ним?

Щодо інтимних зон комфорту, то тут потрібно тверезо дума-
ти, кого таки впускати у ці зони, а кого ні, щоб, бува, випадкові 
люди не накоїли біди, нашкодили нашій душі. А от Христа варто 
запросити до найсокровеннішого, що є у нашому серці. Йому мож-
на довірити абсолютно ВСЕ!

12. Проповідь.
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Назва дня: 

Підназва дня: 

« Віншую, 

віншую, 

бо пироги 

чую!»

« Вітайся з усіма, 

бо не знаєш, хто із них буде 

у числі 20 присяжних».

Мета:

навчити дітей правил 

етикету, або навчитися 

у дітей тих правил етикету, 

про існування яких ми 

не підозрювали; пояснити 

їм, що ввічливість — 

це національна риса 

українського характеру; прищепити дітям риси пунктуальності 

та гарні манери поведінки: хлопцям — галантність, дівчатам — 

скромність і т. д. (усіх же не перерахувати, майте совість!)

Хід дня:

1. Молитва.

Про молитву членів команди пишу востаннє, бо вважаю, що вам, 
досвідченим християнам, про це нагадувати не потрібно.

2. Операція «Фейс-контроль».

Такою буде назва гігієнічним процедурам. Напишіть ці слова на па-
перах, розвісьте їх скрізь, де розташовані умивальники та умивальниці. 
Бо після їх проведення будуть контролюватися дитячі та дорослі «фей-
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3си», наскільки вони чисто вимиті, наскільки широко розплющені очі, 

розчесані вії, міцно заплетене волосся і наскільки якісно вичищені зуби. 
Чистоту зубів вимірюють так: якщо зубна щітка поломана — значить, зуби 
вичищені, якщо ціла — зуби брудні. Після операції «Фейс-контроль» на-
городжують переможців чистим рукостисканням.

3. О-о! Зарядка без правил.

Хто що хоче, те й робить. Ви думаєте, дітям це сподобається? Пра-
вильно думаєте, але після 3-х (достатньо) хвилин цієї вседозволеності 
вони таки розчаруються (дуже сподіваюся на це), тоді запропонуйте їм 
усталений варіант. Проте два спортсмени для показу вправ виходять у не-
стандартному вбранні: хлопець — у чорному фраку, а дівчина — у бальній 
сукні, і проводять зарядку.

Цю ситуацію на ранковій лінійці потрібно буде обов’язково обгово-
рити. Чи доречним був їхній одяг, чи сподобалося це всім довкола? Ведучі 
повинні зробити правильний висновок і оголосити тему та суть дня.

4. Сніданок.

«С» — «ні-да», «ні-да»? Звичайно, що так, сніданок їж сам, це вечерю 
можеш віддати наставнику, особливо якщо це молоденька картопелька зі 
шкварочками, із запашним кропчиком і великою курячою відбивною. Га-
разд, витираємо слинки та ідемо їсти, а то, чого доброго, ще проковтнете 
язика.

Проте не все так просто у цьому житті, панове! Прошу, перепрошую! 
В цьому таборі, а особливо, коли у ньому з самого ранку говорять тільки 
про етикет і вітаються: «Здоровенькі були», «Як спалося?», «Ви досить 
гарно сонно виглядаєте...», вас погодують, тільки без виделок (ложок). Це 
перші 20 хвилин, а потім вам їх піднесуть (жартую, щонайбільше 3 хви-
лини). Запитати здивованих дітей, а що, вам так подобаються правила 
етикету, що ви готові їсти виделками (ложками)?

5. Лінійка.

Ню-ню! От ви і попалися, голубчики, та в дзбан із маслом, та на по-
лумисок в сметану, та на ранкову лінійку! Ось вам! Одяг ведучих нада-
ний брендовим бутіком від кутюр’є Котигорошка та Вернигори. А якщо 
серйоз но — то має бути українським. Описую діалог ведучих досить стис-
ло, бо ще потрібно поставити інсценівку, а там роботи — кіт не валявся!

1-й ведучий:
Увага, увага! Табір, шикуйсь! Лінійку, присвячену чистоті та етикету, 

святково... внести!
2-й ведучий виносить будівельний метр, розкладену «рулетку», 

перев’язану бантом.
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Українське віншування: 
1-й ведучий: А батькові твоєму щоб жито родило!
2-й ведучий: Благодареники за вареники, каші не їв, борщу 

не бачив!
1-й ведучий: Бувайте здорові, майтеся гаразд, як вам не стане, 

вертайтеся до нас!
2-й ведучий: Бувайте здорові, мої чорноброві! Кліпайте очима, 

коли ласка ваша!
1-й ведучий: Вашими вустами та мед пити!
2-й ведучий: Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, дру-

гого не гудь!
1-й ведучий: Віншую, віншую, бо пироги чую!
2-й ведучий: Ось так одразу і почув пироги, це ж треба, який 

чутливий! Правду мама казали, що ці парфуми досить сильні.
1-й ведучий: Які парфуми?
2-й ведучий: Пирогові парфуми.
1-й ведучий лишень здивовано знизує плечима.
2-й ведучий: Так, так. Українська косметична фабрика «Білоус 

та чорнобров» минулого тижня виготовили нові українські парфу-
ми, «Пироги» називаються.

1-й ведучий: Так, а де ж вони продаються?
2-й ведучий: Як де? У пекарні. Там стоять на полицях такі 

маленькі пляшечки, а під ними назва «Ароматизатори». Ось.
(Сміх за кадром, як у сучасних телекомедіях).
1-й ведучий: Зрозуміло, звідки вітер віє. З пекарні, а я, було, по-

думав, що таки справді такі парфуми створили. Але... Зачекайте. 
Я ще якийсь запах чую... Вареників, здається.
І тут заходить українська сім’я.  
Батько, двоє синів, голос-
но говорять, кричать, щось 
не поділили, очевидно. Матері 
поки що нема, бо шпортається 
вона десь то в сінях, а то біля 
плити. Ставлять ослін, поруч 
із ним — стіл, на нього вже 
мати кладуть вишиті рушни-
ки, на рушники ставлять ба-
няк зі справжніми варениками, поливають їх із глека сметаною; 
починають чоловіки їсти дерев’яними ложками (жінка стоїть по-
руч і спостерігає). При цьому ведеться поважна розмова. Батько 
може сина вдарити ложкою, якою щойно зачерпував сметану. Ви-
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не — «чавкають», по бороді у них тече сметана, вони її витирають 
рукою (не рукавом, зауважую, бо вишиванка, панове, нині дорого 
коштує). Словом, гомонять, сперечаються, та недовго, щоб не вто-
мити дітей. Їм-то добре, вони їдять, а діти ж тільки спостерігають 
за цим процесом.

Ведучі просять поважне сімейство залишити цю господу, бо 
пора їм у поле йти, пшеницю сіяти. Вони прощаються та йдуть 
собі з миром. А ведучі роблять висновок із цієї вистави, говорячи 
про етикет та доцільність його дотримання.
Оголошення творчого конкурсу. Протягом дня діти мають  
виготовити:

Хлопці — бутафорний черевик для Ярослава Мудрого; 

Дівчата — бутафорну туфельку для княгині Ольги. 
Оголошення усного конкурсу «Найкомпліментніша група». 

Протягом дня діти мають придумати по 10 компліментів: дівчата — 
хлопцям, хлопці — дівчатам. Вони ними обмінюються під час обіду, 
снеку, вечері. Можна і під час вечірнього зібрання їх проголосити, 
це вже — як вам заманеться.

6. Біблійна година.

Урок 3 «Фейс-контроль».
У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени коман-

ди, мається на увазі не наставники, моляться за дітей табору та 
за благословенне проведення уроку. І так щодня.

7. Робота гуртків.

8. Обід.

Цього разу він відбудеться з приємними сюрпризами.
Столи накриті білими скатертинами, гарно засервіровані: на них 

лежать жовті та блакитні серветки, одноразові виделки, ножі, сто-
ять одноразові фужери (вони недорогі) для соку. І бажано, звичай-
но, на столи поставити їжу. Смачного! Культурні люди спершу, аніж 
розпочати свою трапезу, моляться. Не забувайте про це!

9. Табірна гра «Пансіон благородних манер».

Мета гри — наочно продемонструвати дітям позитивний вплив куль-
тури та виховання на долю кожного з нас. Навчити дітей гарних манер. 
Гра проводитиметься по станціях.
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ваного наставника, а потім його розсмішити.

«Дипломат»   — провести ділову розмову з наставником щодо укла-
дення, скажімо, важливого комерційного договору.

«Митниця»   — з купи накиданого одягу мають вибрати потрібний 
і одягнути одну дитину у військовий одяг, а решта — виконує спор-
тивне завдання.

«Постава»   — рівно пройтися по тоненькій деревині чи намальованій 
лінії з високо піднятою головою.

«Флористика»   — скласти букет із живих квітів, підручних 
матеріалів і подарувати їх директору табору, кухарям, спортивному 
інструктору, музичному керівнику, майстрам з рукоділля тощо.

«Федора»   — у бруді знайти одноразовий посуд: тарілки, ложки, 
виделки, помити його і посортувати.

«Секонд-хенд»   — у коробці лежить пов'язаний у вузли одяг. Із 
нього діти мають одягнути своїх одногрупників в етнічний стиль, 
камуфляжний, спортивний стиль, діловий, романтичний, у робу 
(сфера обслуговування) тощо (дивись в уроці) — всі ці завдання 
написані на папірцях, діти їх витягають і по черзі одягаються.

«Сервірування столу»   — із підручних матеріалів гарно 
засервірувати та прикрасити стіл.

«Римований девіз»   — раніше російською це називалося «речев-
кою», а українською — примовка. Діти крокують у ногу і промов-
ляють римований девіз, пов'язаний із темою дня, тобто етикетом.

«Найкреативніша група»   — вигадати стиль одягу, який буде ко-
ристуватися популярністю у 3000 році в українських школярів. Дай 
вам, Боже, дожити!

Як же визначити переможця? У номінаціях. Одних нагородіть 
за сміливість, інших — за винахідливість, ще інших — за високий політ 
думки, а ще когось — за національну гідність, за любов до України, 
за вірність Богу та державі та ін. Переможці — всі, бо всі вчилися робити 
щось нове для себе та гарно провели час.

10. Сюрприз.

Пригостіть, нарешті, вихованців табору 
тими пирогами з сиром, про які ви їм усі вуха 
продзижчали сьогодні. І не забудьте про склян-
ку молока чи какао. Діти будуть раді.



27

Д
ен

ь 
311. І, нарешті, зібрання.

По одному представнику з кожної групи виходять для участі  
у «Найкультурнішому шоу» країни (назва табору). Ці діти мають 
порізати шматок шоколадної плитки пластмасовим одноразовим 
ножем. Виграє той, хто, скажімо, порізав цей шоколад на 10 частин. 
Йому дозволяється його з’їсти.

Нагородження номінантів табірної гри «Пансіон благородних  
манер».

Відеоролик із фільму «Доярка из Хацапетовки», в якому показана  
культура поведінки під час обіду.

Проповідь. 

Рекомендація для усіх координаторів!
Проведіть, будь ласка, майстер-класи з етикету з усіма члена-

ми команди: перш ніж вчити етикету дітей, вони самі повинні 
його знати! Дякуємо!
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день

Назва дня: 

« Думи мої, 

думи мої, 

лихо мені 

з вами»
Т. Г. Шевченко

Хід дня:

1. Підйом

Підйом як у всіх нормальних людей. Спокійний, без дзвінка 
будильника.

— Хто збудив мене, будильник?
— Ні, синочку, це наш Півник.

Він щоранку у садку
Всім кричить: «Ку-ка-рі-ку!»

Ігор Січовик

Авжеж, пора прокидатися, бо вже сонечко встало і нам пора на молит-
ву. Мені так зараз захотілося побувати на табірній ранковій молитві, що 
геть не втрапила, як знову про неї написала! А який табір без молитви? 
Він нею розпочинається, і нею він закінчується. На щастя.

Мета:

пояснити дітям, що таке гріх і розповісти про Боже ставлення 

як до гріха, так і до грішника (а це два різні поняття: гріх 

Бог засуджує; грішника ж любить, прощає та милує), 

а також наголосити вихованцям на тому, що гріх, як правило, 

розпочинається з думки. Ми його культивуємо, «підживлюємо» 

уявою, тобто, проживаємо почуттями, а згодом він може стати 

словами, а там, дивись, і ділами, на превеликий жаль. Тому 

висновок (у меті, це цікаво!) стежмо за власними думками, бо саме 

вони — розсадник праведності чи гріха.
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42. Молитва

Раджу помолитися про Божий захист команди та дітей, адже 
сьогоднішня тема — не із простих. «Не введи нас, Господи, у спокусу, але 
визволи нас від лукавого...»

Мудрості вам, сили та доброго духовного і фізичного здоров’я! Свя-
того вам дня!

Підготуйте, за бажанням, для команди на цей день бонус-листівки та-
кого змісту.

Сергій Козлов, «Давно б так, Зайцю!»
— Зайцю! Зайцю! Зайцю! Хутчіш біжи сюди!
— Що трапилося? — запитав Заєць.
— Ти лишень поглянь!
Високо на сосні сиділа Білка і, витягнувши лапу, кудись показувала.

Заєць підстрибнув:
— Нічого не бачу.
— Вилазь сюди! Глянь, 

як красиво!
— Білко, ти що? Я ж не 

вмію... по деревах.
— Я опущу кошика! — 

вигукнула Білка. — Сідай, 
я тебе витягну!

І опустила кошика, з 
яким ходила по гриби.

— Білко, ти що? — знову проказав Заєць. — Хіба я поміщуся?
— Ти зачепися, зачепися!
Заєць ухопився як міг, і Білка витягнула його на сосну.
Заходило сонце, і було так гарно, що у Зайця аж перехопило подих.
— Весна! Весна! — вигукувала Білка. — Чуєш, як пахне?
Заєць принюхався.
— Та ти сюди подивися, сюди!
Заєць дивився на всі очі, було дуже красиво, однак він усе ж не міг за-

бути, що йому треба буде спускатися.
— А як я спущуся? — запитав Заєць.
— Потім, потім, — щебетала Білка. — Ти дивися! Сонце зайде!
Заєць тремтячими лапами тримався за сучок, дивився на сонце, що 

заходило. Він розумів, що усе це дійсно дуже прекрасно, але не міг не ду-
мати про те, що йому потрібно буде спускатися.

«І навіщо я заліз у цей кошик? — думав він. — Ну вибіг би на берег — 
звідти теж добре видно».
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4 — Дивися! Дивися! — не вгавала Білка.

І Заєць раптом подумав: «Ну що я все тремчу? Ну що я все — «Та 
як?», «Та що?», «Та чому?».

«Забудь! — сказав сам собі. — Забудь — і дивись! Радій! А вже потім 
подумаємо, як спуститися».

І Заєць перестав тремтіти.
Випростався на гілці, наче птах. Великий красивий птах із відкинутими 

вухами.
І йому раптом здалося, що весь ліс, уся галявина, вся річка, яку тепер 

було добре видно, — все це належить йому — Зайцю, тож не треба ні про 
що думати.

— Ну ось, — сказала Білка. — Давно б так! Зайцю, дивись, як ти 
похорошів!

Ти вийшов сьогодні на служіння Богу та дітям! Не озирайся довкола 
себе і не шукай труднощів, забудь про страх! Адже скрізь, куди б не по-
дивилося твоє око і де б не ступила твоя нога, — там є твій Бог! Він тебе 
не залишить одного!

3. Гігієнічні процедури.

Вмивання, обтирання, холодний душ.

4. Зарядка.

5. Сніданок.

6. Лінійка.

Лежить велика бутафорна лінійка, а поруч покладіть справжню. Для 
порівняння.

Розігрується інсценівка між двома сусідками — Горпиною та Мариною, 
що живуть хата з хатою в українському селі. Жінки вбрані в український 
одяг, стоять попід тином, руки — в боки.

— Сусідонько, голубонько, а чи знаєте ви, що близький сусід — то 
краще від далекого брата?

— Та знаю, знаю, звісно.
— Ото і я кажу, добре, як сусід близький і перелаз низький. Раз — і я 

вже у вас! (Сміється).
— А чи що сталося, що так з самого ранку — і до моєї господи? Нови-

ни якісь є, чи що?
— Та хіба то новини? Горе — та й годі. Наш сусід Нечипор такого вже 

сина ледащого має.
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4— Та то ж всі знають, що сусідські діти — найпустіші. Нічого нового 

Ви мені не сказали. А те, чим більше насолити сусідові, як не язиком, то 
це і так видко.

— Не кажіть, любонько, так, не кажіть. Той Михась у мене опівночі 
сад обібрав.

— О-о-! І багато вкрав?
— Та так, чимало.
— А що ж, Нечипор не годує свого пасинка?
— Не годує, не годує! Сама бачила, як він у матері просив поїсти, а 

вона його не нагодувала.
— Ох і мачуха та Мотрона.
— А які-то у вас яблука, кумонько?
— Та «Білий налив».
— Смачні. Смачні. То кажете, три коші взяв?
— Та, мо’, і більше.
З боку підкрадається Михась, ті його не бачать. Зненацька втручається 

у розмову. Жінки лякаються, кричать. А він розпочинає:
— Та я тілько два яблука у саду взяв, та два гурка на городі (огірка, 

тобто), для себе і для Данила. А ви вже — сад обібрав, сад обібрав.
— А таки взяв! А хіба тобі не казали, що то гріх навіть яблуко чуже 

взяти? Впало — нехай лежить. Ти його не садив, і не тобі його підбирати. 
Кривда людська боком вилазить.

— Не треба, тітонько, щоб у мене щось з боку вилазило, — злякався 
Михась. — Хочу бути цілим. Я Вам усе поверну: і гурки, і яблука, і сливи, 
і груші, і воду з колодязя. Чесне слово, доллю зі свого колодязя вашому...

— Іди геть, невихований хлопчисько. Ти бач, як розкудкудахтався! 
Але щоб украдене повернув мені сьогодні ж: курку-чорнушку, і десять 
яєць, і діжку масла, і бутель молока, і три шматки сала, і вишиту хустину, і 
червоні чобітки... А як усе це до заходу сонця не принесеш, то візьму і до-
кладу батьку твоєму, а там — і старості села переповім. Ой, переповім!

Зажурений Михась стоїть плачучи:
— Де ж мені це все взяти? Я ж його і в очі не бачив. Правду люди ка-

жуть, що чужого візьмеш жменю, а віддаси пізніше всю пригоршню.
Ведучі пояснюють зміст цієї інсценівки, використовуючи народні 

прислів’я:

«За чужим поженешся — своє втратиш». 

«Не бери чужого, не бійся нікого». 

«Що не твоє, то не руш». 

«Чуже добро не гріє». 

«Чуже чужим і пахне». 
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4 «Чужий шматок дере роток». 

«Чужий кожух не гріє». 
Ознайомлення дітей із темою дня.
Конкурс довжиною в один табірний день. Кожна група має намалюва-

ти картину на тему «Едем — рай на землі». Обов’язково вкажіть розміри 
цієї картини та дайте матеріали для її написання. Розмір може бути 1 м 
на 1.20 м. Це дуже важливо, адже наступного дня діти виготовлятимуть 
рами до цих картин. Проте вони цього ще не знають.

7. Біблійна година.

Урок 4: «Розмиті кордони»
У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени коман-

ди, мається на увазі не наставники, моляться за дітей табору та за 
благословенне проведення уроку. І так щодня.

8. Робота гуртків.

9. Обід.

Перше, друге, третє і компот.
Приготуйте їм традиційний український обід: червоний борщ із пам-

пушками та часничком, сало, вареники зі шкварочками, солоні огірки, 
мамалигу, узвар із сушених яблук чи груш. Припрошуйте, частуйте, при-
гощайте. Український народ гостинний!

«Ви, кумо, їжте борщ, а я буду — м’ясо, а ні, то я буду — м’ясо, а 
ви — борщ».

10. Табірна гра «Українські шляхи».

Умови гри цікаві і прості. Ми маємо 16 автодорожніх знаків (дивись у 
додатку), які виготовляємо на аркуші формату А-4 в кольорі. Під кожним 
знаком є нумерація. Далі ці папери зі знаками прикріплюємо до високих 
палиць і розставляємо їх на території табору, де проходитиме гра. Кожен 
такий знак буде звичним для нас гральним пунктом.

Кожна група отримує ксерокопії зі знаками. Тільки порядок їхнього 
проходження різний, з тією метою, аби не відбулося скупчення на яко-
мусь одному пункті.

Виграє та група, яка першою дісталася останнього автодорожнього 
знаку.

Описую запитання під кожним числом, на яке діти мають дати пра-
вильну відповідь і рухатися далі.

1. Дорожній знак вказує напрямок, в якому повинен ти рухатися. 
Біблія каже про те, що є тільки єдина дорога, яка приводить до 
Бога. Що це за дорога? Біблійне посилання: Івана...
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42. Хто сам себе переоцінює — не зможе далеко піти вперед. Горді 

люди не можуть рухатися далі в духовному християнському житті 
на шляху до Бога. Що про це говорить Біблія? Біблійне посилан-
ня: Приповістки...

3. Цей знак показує дорогу водію, яким чином потрапити йому у 
потрібне місце, а нам — до різних пунктів призначення. Нам за 
порадою потрібно звернутися до Ісуса, тому що в Ньому джерело 
життя. Що про це каже Біблія? Біблійне посилання: Івана...

4. Автомобілям із великою вантажопідйомністю не дозволяється 
проїзд — це досить ризиковано. Людині жити щодня з великими 
клопотами теж ризиковано. Тому Ісус пропонує віддати всі тур-
боти Йому. Що про це каже Біблія? Біблійне посилання: Матвія...

5. Багато водіїв їздять із великою швидкістю. Це справжні лихачі. 
Єврея Савла Ісус одного разу навчив «не літати». Що про це каже 
Біблія? Біблійне посилання: Дії...

6. Вільний рух, всі обмеження скасовані. Тепер я можу їздити, як 
хочу. Християнин теж має незалежність. Чи не можемо ми роби-
ти те, що хочемо? Що про це каже Біблія? Біблійне посилання: 
1 Коринтян...

7. Після довгої і виснажливої роботи більшість людей хочуть знайти 
місце для відпочинку. Бог радить людям також відпочивати. Що 
про це каже Біблія? Біблійне посилання: Марка...
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4 8. Діти часто не звертають уваги на вуличні знаки. З Богом вони 

уважні та слухняні. Чому? Що про це каже Біблія? Біблійне поси-
лання: Матвія...

9. У житті бувають досить небезпечні спуски та повороти, інколи 
навіть трагічні. Цей знак попереджає про це. Але Господь стереже 
християнина від усякого зла. Що про це каже Біблія? Біблійне по-
силання: Псалом...

10. Щілина в горах. В житті також зустрічається багато ущелин. Хто 
довіряє Богу, той вибереться. Що про це каже Біблія? Біблійне 
посилання: Псалом...

11. Якщо в дорозі лихо — найближчий таксофон допоможе тобі 
повідомити потрібним людям. У житті християнина теж бува-
ють важкі ситуації. Хто довіряє Богу, той вибирається. Що про це 
каже Біблія? Біблійне посилання: Псалом...

12. Не їде більше машина? Поламалася? Вам потрібна інформація 
про станцію техобслуговування? Цей знак допоможе вам у цьому. 
У своєму житті християнин теж потребує Божої допомоги. Що 
про це каже Біблія? Біблійне посилання: Псалом...

13. Для розповсюдження любові Христа ти повинен рухатися впе-
ред. Що про це каже Біблія? Біблійне посилання: Матвія...

14.  У часи довготривалої подорожі 
водію потрібно зупинитися біля 
їдальні і поїсти, аби підкріпити свої 
фізичні сили. Так і в християнсько-
му житті щодня потрібно читати 
Біблію, аби бути духовно здоровою 
людиною. Що про це каже Біблія? 
Біблійне посилання: Івана...

15.  Для того, щоб машина рухалася 
вперед, потрібно в бак заливати 
пальне. Християнин теж потребує 
духовної підтримки. Ісус — наша 
сила! Що про це каже Біблія? 
Біблійне посилання: Ісаї...

16.  Кожен водій знає, куди він їде, у 
нього є свій маршрут. Духовно 
відроджена людина теж знає, куди 
вона потрапить після смерті. Що 
про це каже Біблія? Біблійне поси-
лання: до євреїв...

Відповіді на запитання до 
гри «Українські шляхи» 
для координатора:

 1. Івана 14:6.
 2. Приповістки 16:18.
 3. Івана 6:68.
 4. Матвія 11:28.
 5. Дії 9:4.
 6. 1 Коринтян 6:12.
 7. Марка 6:31.
 8. Матвія 19:14.
 9. Псалом 120:7

10. Псалом (рос.) 24:12.
11. Псалом (рос.) 49:15.
12. Псалом (рос.) 138:24.
13. Матвія 28:19.
14. Івана 5:39.
15. Ісаї 40:29.
16. Євреїв 13:14.
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411. Снек.

12. Вечірнє зібрання.

Інсценівки на вибір. Дожилися — як перелік страв у меню!
 Інсценівка «А мені не видко!», іншими словами,  
«Байдуже!»

Сидить на стільці молодий чолов’яга. В руках у нього полумисок із 
яблуками. Бере він перше яблуко. Червиве. Викидає. Бере друге, теж 
червиве. Викидає. Бере третє. І це червиве. Чолов’яга починає не на жарт 
нервувати. А потім вирішує: «Скільки можна?» Показово заплющує очі 
і їсть яблука без докору сумління. Я нічого не бачу, отож яблука — без 
хробаків.

Висновок. Так люди чинять і з гріхом.

«Народження егоїста» 
Сидить за столом родина: дід, баба, батько, мати. На руках у матері 

великий хлопчина, сповитий пеленами, ніби немовля, зав’язаний бантом, 
в роті — пустушка. Жінка його колише, приспівує щось, той по-малечому 
плаче.

Картина 1.
— Ти в нас — найкрасивіший, — каже мама і поправляє йому 

волоссячко.
— Ти в нас — найрозумніший, — каже тато і підносить до його очей 

книгу.
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4 — Ти в нас — найслухняніший, — каже бабуся і кладе йому в рот їжу.

— Ти в нас — найсильніший, — мовить дідусь і міцніше затягує бант 
на пелюшці.

Картина 2.
Розмотують дитину з тих пелен. Родина залишає світлицю, приходять 

до хлопця його гарні друзі. Хочуть із ним гратися, він не погоджується, 
щось у нього просять, він не дає, пропонують разом скласти конструк-
тор, він погоджується. Усе моє, усе мені — нічого, крім мене. Ті ідуть із 
його дому розчаровані.

Картина «маслом». Висновок. В основі гріха лежить власне «его», 
яке ні Бога не любить, ні людей не шанує, лишень тільки себе.

Як Біблія описує гріх. 
Дійові особи: людина, дві людини, які показують образи за до-

помогою тканини, ведучий.
Ремарка для режисера: для реквізиту потрібні три відрізи 

полотна шовкової тканини: чорної, червоної, білої. Весь текст 
виголошує ведучий, а актори його ілюструють своїми діями.

На сцені одна людина стоїть у центрі, дві людини з тканиною — на 
крок попереду нього, в руках за кінці вони тримають великий відріз по-
лотна чорної тканини.

Ведучий. Біблія описує гріх по-різному. Ця тканина нагадує мені гріх 
(натягують чорну тканину і показують її глядачам): з одного боку вона бли-
скуча і виглядає привабливо, так як і гріх, але з іншого (повертають ткани-
ну виворітним боком) — тканина тьмяна. Гріх відділяє нас від Бога (натя-
гують тканину перед людиною, так, щоб вона повністю була відділена від 
глядачів). Через гріх ми перебуваємо в темряві, тому що в Біблії сказано, 
що через свої злі діла люди більше полюбили темряву, ніж світло (наки-
дають тканину на голову людини). Гріх робить нас сліпими (одна людина 
бере кінець тканини і робить центральному актору пов’язку на очі). Він 
робить глухими наші вуха (цим же кінцем закривають центральному ак-
тору вуха). Він утримує нас від проголошення слів істини (тим же кінцем 
зав’язують центральному актору рот). Він душить нас (цим же кінцем 
накидає петлю на шию центральному актору). Він зв’язує нас (той, у кого 
немає тканини в руках, витягує руки центральному актору, а інший од-
ним кінцем зав’язує йому руки). Він робить нас рабами. Він заманює нас у 
пастку (двоє по боках роблять із тканини джгут і розтягують перед нога-
ми центрального актора, він робить крок, спотикається і падає на спину). 
Але найжахливіше — він приносить смерть (двоє по боках розпростують 
тканину і накривають зверху центрального актора). Біблія стверджує, 
що заплата за гріх — смерть, а дар Божий — життя вічне в Христі Ісусі, 
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4Господі нашому. Ми можемо мати життя через те, що Бог послав Свого 

Єдинородного Сина заплатити ціну за наші гріхи Своєю дорогоцінною 
кров’ю (двоє по боках беруть червону тканину і кладуть її поверх чорної). 
В Біблії сказано: «Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усяко-
го гріха». Кров Ісуса омиває нас і робить «білішими від снігу» (двоє по 
боках беруть білу тканину і кладуть поверх чорної) і тепер, коли Бог ди-
виться на нас із небес, Він вже більше не бачить наших гріхів, але бачить 
праведність Ісуса, даровану всім тим, хто вірить у Нього.

Гра «Правда — неправда»
На тих самих стільцях сидять вже інші діти. Ви ставите їм запитання, 

а вони мають дати відповідь: це — правда чи ні.
Запитання мають бути біблійної тематики, на зразок:

Бог допомагає тим, хто сам собі допомагає. 

Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе  
допомагає на добре.

Спасіння отримуємо через добрі діла, які ми робимо. 

Ісус Христос народився в Єрусалимі. 

Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. 

Всі люди були створені однаково. 

Не судіть, і не судимі будете. 

а. Біблія — книга, в якій вміщено збірку законів.

б. Біблія має в собі протиріччя.

в. Старий Заповіт — неправдивий.

г. Будь-який переклад Біблії — гарний.

д. Людські традиції так само важливі, як і Біблія.

е. У Біблії є відповіді на всі запитання.

є. Головна тема Біблії — Ісус Христос і спасіння.

ж. Біблія стверджує, що Бог є.

з. Біблію завжди треба любити.

и. Біблія — це єдина Книга, яку необхідно читати.

Підбиття підсумків «мальовничого конкурсу «Едем». 
Кожна група отримує нагороду: за образність, яскравість фарб та 

відтінків, нестандартне мислення, почуття гумору, за точність відтворення 
Едемського саду, за ототожнення себе з Адамом, Євою тощо. Після цього 
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4 з картинами робиться одна не зовсім приємна справа. Їх навхрест, як у 

блокадному Ленінграді, заклеюють стрічками вікна, перев’язують. Чор-
ними (жартую. Проте у цьому щось є). Це слугуватиме символом того, 
що Едем через вчинення гріха був втраченим для перших людей. Проте чи 
є шанс на його повернення? Сподіваюся, на це запитання дасть відповідь 
проповідник.

І він же має зняти смуги з картин, пояснивши при цьому, що гріх пе-
реможений Христом на Голгофі.

«Якщо ти людина, переможи мене словом!»

Каракалпакське прислів’я.

Проповідь. 
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Хід дня:

1. Підйом.

«Відірватися від землі під крилом авіаліній, і летіти в небеса, щоб 
ніхто не бачив» (Н. Могилевська). Ось так плавно переходимо ми до мо-
литви наставників. Саме у небо, до Бога здійматимуться наші сокровенні 
молитовні розмови.

2. Ранкова молитовна зустріч 
команди.

Після прочитання Біблії та 
спільної молитви, подаруйте чле-
нам команди декілька поетичних 
хвилин від Ліни Костенко. Оскільки 
сьогодні мова йтиме про межу, зем-
лю, час і вічність, то цей вірш буде 
досить доречним.

5-й
день

Назва дня: 

Екватор табору

« Не знавши 

броду, не лізь 

у воду», 

або «Межа»

Мета:

розповісти дітям про існування Божих меж стосовно того, що варто 

робити людині, а що — ні. Поділ життя на святість та гріх.

Допомогти вихованцям зрозуміти, що обмеження — це 

не утиск щодо їхньої свободи з боку батьків, вчителів, держави, 

а навпаки, — користь. Вседозволеність веде до саморуйнування, 

«безшабашності», самознищення. Машина без гальм — величезний 

ризик для пасажирів.
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І засміялась провесінь: — Пора! —
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом —
Дивлюсь: мій прадід, і пра-пра, пра-пра —
Усі ідуть за часом, як за плугом.

За ланом лан, за ланом лан і лан,
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом,
Вони уже в тумані — як туман —
Усі вже йдуть за часом, як за плугом.

Яка важка у вічності хода! —
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Така свавільна, вільна, молода —
Невже і я іду вже, як за плугом?!

І що зорю? Який засію лан?
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом.
Невже і я в тумані — як туман —
І я вже йду за часом, як за плугом?..

3. Зарядка.

Внесіть корективи у звичні для всіх вправи. Обов’язково запрезен-
туйте їм такі, щоб мали якісь межі, щоб були якісь умовні смуги, які 
розділяють за принципом «Досі дійди і не перейди».

4. Сніданок.

5. Ранкова лінійка.

Саме сьогодні мож-
на використати наш 
шлагбаум, котрий стояв 
першого дня «На во-
ротях у червоних чобо-
тях». Він опускається 
тоді, коли пробила рівно 
та година, о котрій має 
розпочатися лінійка. Усі 
діти, котрі спізнилися, 
стають обабіч табору і спостерігають за тим, що відбувається на відстані. 
«Хто не встиг, той запізнився!»
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5Інсценівка «За свою межу голову знесу чужу». 

Її розігрують два поважних сусіди, таких як Володимир Кісарець 
із церкви «Благодать» міста Рівного та Олександр Ярмушко з 
Першої рівненської церкви ЄХБ. А на якій сцені вони стрінуться? 
Це вже їм вирішувати.

Олександр:
— Оце палюю, палюю межу (розмежовує землі). А він все одно, візьме 

та переоре! От сусіда Бог послав мені! І казали ж добрі люде, що спершу 
аніж хату купувати, познайомся з довколишніми людьми. Бо краще доб-
рого сусіда купити, аніж добру хату. Кажуть, хай хата буде гірша, а сусід 
добріший. Так от на тобі! Хай йому грець!

Володимир:
— Це Ви, сусіде, про кого так огризаєтеся, недобре озиваєтеся?
Олександр:
— Та про Вас, батечку, про Вас!
Володимир:
— Савка, Савка. Крізь тин гавка: тин повалився, Савка вбився. Ха-

ха!
Олександр:
— Чесне слово, як мала дитина! Правду люде кажуть, як хоче кого 

Господь покарати, то він забирає у нього розум!
Володимир:
— Ні з сього, ні з того, бери за чуб один другого! — знову сміється.
Олександр:
— Ви чому межу мою постійно пересуваєте? Чому, коли кіньми оре-

те, то на мою землю заходите?
Володимир:
— Бо то моя земля. Батько так завше робив, дід межу завжди 

відвойовував, і я її боронитиму.
Олександр:
— Ви так кажете, ніби на війну йдете, Україну-неньку захищати. Ото 

гризота, не іде хліб до рота!
Володимир:
— Бо нема у вас того хліба. Ходіть до мене у найми.
Олександр:
— Краще бути бідним, як злодієм, таким, як Ви, чужу землю щовесни 

собі присвоювати!
Володимир:
— Про мене кричи, хоч на хату вилізь.
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— Та Вас карати треба, а не кричати на Вас. Я до нашого старости 
піду на будні, нехай розсудить. По паперах нехай подивиться, поділ наш 
гляне — та й скаже, хто правий, а хто — винуватий.

Володимир:
— Та чого Ви так лементуєте? Ну забрав півметра, то що?
Олександр:
— Півметра в ширину! Він насміхається з мене! А довжина яка? 

Поміряйте, порахуйте. Я Вас не до старости, я Вас до суду поведу — через 
усе село!

Володимир:
— Беріть, свате, бо все одно свиням викидати.
Олександр:
— Нічого, нічого! Я знайду правосуддя на це свавілля. Ви в мене ще 

прощення просити будете!
Дражнять один одного:
Володимир:
— У голоти нема що молоти.
Олександр:
— Не той убогий, хто мало має, а той, хто багацько жадає.
Володимир:
— Не так бідний, як обдертий.
Олександр:
— Не поможе тут гризота, тут поможе лиш робота. Ех!
Розходяться.

Оголошення про конкурс на найкращу раму для вчорашніх поло-
тен, дитячих картин про Едем. Нагадайте їм, будь ласка, розмір 
картин, бо ж вони за ніч забули.

Конкурс називається «Мама мила раму, а ми її спершу роби-
мо!» Матеріал для виготовлення чергових шедеврів — підручний, 
як то кажуть (усе, що лежить під рукою — природний матеріал).

6. Біблійна година.

Урок 5 «Кордони встановлено».
У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени команди, 

мається на увазі не наставники, моляться за дітей табору та за бла-
гословенне проведення уроку. І так щодня. Вибачте, що нагадую, 
проте це дуже важливо.
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57. Робота гуртків.

От що я хотіла вам запропонувати! А що, якщо замість гуртків і ви, і ми 
проведемо обливання водою, ковзання по мильній клейонці? Адже день 
зветься «Не знавши броду, не лізь у воду». Як вам така ідея? А також:

Змагання на річці — «Чиї кола більші» — кидання камінців у воду. 

«Знайди свою веселку». Дати дітям порожні поліетиленові пляшки  
(нехай вони у них набирають воду), корки яких у дірках, та оголо-
сити конкурс «Сонячна веселка». У цьому змаганні потрібно лити 
воду «на сонце», щоб утворилася веселка. Якій групі це вдасться, 
та і виграє.

Про перенесення води столовими ложками ви знаєте. Тому без до- 
кору сумління пишу «і т. д.» Вода та азарт самі підкажуть, чим зай-
нятися дорослим та малим погожого сонячного дня.

«Пані та панове, табірні працівники! Будьте обачними на воді! 
Запливати за «буйки» (табірні межі та порядок) суворо заборо-
нено!» — сказано рупорним голосом.

8. Обід.

Уявляю, яким смачним він вам буде цього дня. Кажуть, вода апетиту 
додає. То правда?

9. Табірна гра «Організація «Звільнення».

Мета гри: Допомогти дітям запам’ятати Божі заповіді і навчитися 
практично виконувати хоча б одну з них («Люби свого ближнього, як са-
мого себе...»), визволяючи полонених одногрупників.

Перед початком: За 15 хвилин до збору на загальнотабірну гру деякі 
лідери мають виманити з кожної групи по одній дитині, але так, щоб одно-
групники цього не помітили. Завести цих дітей у таємне місце — ворожий 
штаб. Це має бути якийсь темний куточок на (а може й поза) території та-
бору (підвал, кімната, де зберігається інвентар, комора на кухні тощо).

Умова гри: Всі групи збираються на шикування для загальнотабірної 
гри. І тут виявляється, що в кожній групі не вистачає одного учасника. 
Ведучий гри повідомляє, що незадовго до початку гри на території та-
бору було помічено ворожих агентів, які пробралися в табір під при-
криттям, тобто під виглядом когось із наших. Вони хитрістю виманили 
ваших друзів за територію табору. І тепер ці діти вважаються зниклими 
безвісти. Але, за неперевіреними даними, нам стало відомо, що вони — 
у ворожому полоні.

Завдання: Знайти і звільнити полонених друзів.
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5 Практично: 1). Пройти школу розвідки — 10 пунктів. Отримати 10 

секретних депеш на цих пунктах.
2). На 11-й пункт (11-й клас школи розвідки) принести 10 депеш та от-

римати лист з координатами місця перебування зниклих безвісти друзів.

Виграє та група, котра першою знайде і звільнить полонених.

Черговість пунктів можна обирати довільно, лише останнім 
має бути 11-й пункт.

Тим часом у ворожому штабі: Охоронець пояснює «полоненим», 
що вони легко піддалися спокусі чогось невідомого і потрапили у во-
рожий полон, тому не братимуть участі в табірній грі. Але сумувати їм 
не доведеться, адже друзі, можливо, прийдуть їх визволяти, якщо це, 
звісно, їм вдасться. Тому вам потрібно приготувати подарунки для своїх 
визволителів. Подарунком має бути щось на ваш розсуд, але воно має 
містити на собі чи в собі слова заповідей: «Люби Господа Бога свого всім 
серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою 
своєю, і ближнього свого, як самого себе» (Луки 10:27). Усі необхідні 
матеріали дітям видати.

1-й пункт. Форма. Щоб отримати депешу (листівку із першою 
заповіддю), один із членів команди має 45 секунд, аби вдягти камуфляжну 
форму, пасок, чоботи і шапку поверх свого одягу. Якщо не встиг, то по-
винен робити це знову і знову, допоки не вийде, а це — втрата часу.

Отримують листівку з написом: Заповідь 1. «Я Господь, Бог твій. Хай 
не буде тобі інших богів переді мною!» Пояснюють, як вони розуміють 
цю заповідь.

2-й пункт. Шифрування. Команда має письмово зашифрувати вислів: 
«Господній Закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа пев-
не, воно недосвідченого умудряє. Справедливі Господні накази, бо серце 
вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює» (Псалом 
18:8-9). Тобто, діти мають придумати знак на кожну літеру і записати цю 
цитату знаками.

Отримують листівку з написом: Заповідь 2. «Не роби собі різьби 
і всякої подоби. Не вклоняйся їм і не служи їм». Пояснюють, як вони 
розуміють цю заповідь.

3-й пункт. Під прикриттям. На цьому пункті має бути як інвентар 
різноманітний одяг та грим (косметика). Команда має замаскувати одно-
го зі своїх членів до невпізнання. А ще намалювати карту місцевості, по-
значивши місце, де б вони влаштували спостережний пункт. Якщо вони 
кмітливі, то здогадаються поділити обов’язки: хтось перевдягатиме, 
а хтось малюватиме — в такий спосіб зекономлять час.
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5Отримують листівку із написом: Заповідь 3. «Не призивай імення 

Господа, Бога твого, надаремно». Пояснюють, як вони розуміють цю 
заповідь.

4-й пункт. Перевірка сили. В баскетбольне кільце кожен із членів ко-
манди по черзі має один раз кинути м’яч із відстані 3-х метрів. За кожне 
попадання — 2 бали. Кидають, поки не наберуть 50 балів.

Отримують листівку із написом: Заповідь 4. «Пам’ятай день суботній, 
щоб святити його». Пояснюють, як вони розуміють цю заповідь.

5-й пункт. Перевірка на витривалість. У великому відрі з мильною 
водою має лежати багато скляних кульок. Діти мають якомога швидше їх 
звідти повитягувати, але лише босими ногами.

Отримують листівку з написом: Заповідь 5. «Шануй свого батька та 
матір свою». Пояснюють, як вони розуміють цю заповідь.

6-й пункт. Фоторобот. 1). Скласти фоторобот (намалювати олівцем 
на аркуші формату А-3) найприязнішої (на їхню думку) людини в таборі. 
Або...

2). Із заготовлених на смужках паперу різних зразків рис обличчя ма-
ють скласти фоторобот командира табору (директора).

Отримують листівку з написом: Заповідь 6. «Не вбивай!» Поясню-
ють, як вони розуміють цю заповідь.

На вечірньому зібранні ці портрети можна продемонструвати.
7-й пункт. Картотека. Знайти і виписати з Біблії 10 імен, що почина-

ються з літери «А», разом із координатами (посиланнями), де ці імена 
згадуються.

Отримують листівку із написом: Заповідь 7. «Не чини перелюбу!» 
Пояснюють, як вони розуміють цю заповідь.

8-й пункт. Азбука Морзе. Одному з учасників команди дається 
мобільний телефон. Він має написати (просто набрати) послання (sms) 
за 1 хвилину. Якщо не встиг, то пишуть знову і знову, але кожного разу 
інший учасник команди. Текст послання: «Було тобі виявлено, о люди-
но, що добре, і чого пожадає від тебе Господь, — нічого, а тільки чинити 
правосуддя, і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно» (Ми-
хея 6:8.)

Отримують листівку із написом: Заповідь 8. «Не кради!» Пояснюють, 
як вони розуміють цю заповідь.

9-й пункт. Орієнтування на місцевості. В траві зібрати всі 43 розки-
даних сірники і викласти з них фразу: «МИ ВАС ЛЮБИМО».

Отримують листівку із написом: Заповідь 9. «Не свідкуй неправдиво 
на свого ближнього!» Пояснюють, як вони розуміють цю заповідь.

10-й пункт. Ідентифікація особи. Серед багатьох відбитків пальців, 
які є на великому аркуші паперу, діти мають знайти всі 10 відбитків лідера, 
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5 який стоїть на цьому пункті. А на окремому аркуші залишити відбитки 

своїх рук.
Отримують листівку із написом: Заповідь 10. «Не жадай дому ближ-

нього свого, ані дружини його, ані всього, що ближнього твого!» Пояс-
нюють, як вони розуміють цю заповідь.

11-й пункт. Штаб-квартира. На цей пункт приймають, коли у коман-
ди вже є усі 10 депеш (заповідей).

Команді вручають лист і кажуть, що на ньому написано, де перебу-
вають їхні друзі. Та коли діти розгортають лист, то бачать, що на першій 
сторінці листа написано дві основні Божі заповіді: «Люби Господа Бога 
свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і 
всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе» (Луки 10:27), 
а на другій, де мали б бути координати, — порожньо.

Їм пояснюють, що текст задля конспірації написано особливим чор-
нилом — молоком, і прочитати його можна лише за допомогою одно-
го з запропонованих предметів. Предмети: № 1 — люстерко, № 2 — 
збільшувальне скло, № 3 — сірники і свічка, № 4 — гумка, вода, № 5 — білий 
порошок (сода), № 6 — простий олівець. Команда має з однієї спроби ви-
брати потрібний предмет.

Якщо вони виберуть правильний предмет (а це сірники і свічка), то про-
читають текст і підуть визволяти друзів. Лідер на цьому пункті підкаже, 
що треба запалити свічку і вогнем легенько поводити по поверхні папе-
ру. Текст, що справді написаний молоком, швидше потемніє, тоді напис 
на ньому можна буде прочитати. (Задовго до гри на чернетці проведіть ек-
сперимент, щоб усе виходило, а тоді лише напишіть молоком оригінальні 
листи, які вказують на місце перебування полонених. Текст має склада-
тися з 1-2 слів.)

Якщо ж команда обрала неправильний предмет, то вони стають у чер-
гу, тобто гуляють на певній відстані, і матимуть другу спробу лише після 
команди, що прийде за ними.

Підсумок гри. Зібрати всіх гравців разом. Нагородити команду 
переможця. Визволені перед всіма мають подякувати своїм визво-
лителям і вручити подарунки, виготовлені ними «в неволі».

Зробити висновки з того, як проходила гра і чому перемогли ті, 
хто переміг. А ще сказати, що правила виконувати дуже важливо, 
а Божі правила, Його заповіді, виконувати легко, і навіть приємно. 
Адже нам приємно було визволяти друзів, а друзям приємно, що 
про них не забули.

10. Снек.

11. Вечірнє зібрання.
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На 2-х стільцях сідають діти. На одному — по три дитини. Не вірите, 
що вони помістяться? Ви тільки-но їм запропонуйте, вони ще і четверто-
го десь прилаштують.

Ціль гри: діти мають повторювати українські лічилки. Хто не впо-
рається із завданням, вибуває з гри.

«Котилася торба
З великого горба.
А в тій торбі
Хліб-паляниця.
Кому доведеться,
Той буде жмуриться».

— Де стоїш?
— На калині.
— Що п’єш?
— Квас.
— Лови нас!

«Бігли коні під мостами
З золотими копитами.
Дзень, брязь — вийшов князь!»

«Раз, два, три, чотири,
Козі дзвоника вчепили.
Коза бігає, кричить,
Просить дзвоник відчепить».

Аби перейти до наступного пункту нашого вечірнього зібрання, 
варто заспівати задушевну пісню.

Серйозна інсценівка «Розмова з Богом» 
В одній кімнаті жінка порається біля плити, навколо неї бавляться 

діти. У другій — із кутка в куток ходить її чоловік і молиться до Бога:
— Святий Господи! Як добре, що Ти є, що Ти врятував мене від 

загибелі. Я теж хочу щось Тобі зробити, послужити хочу Тобі.
Стукіт у двері. Заходить дитина:
— Ви не могли б нам допомогти? Тато просив вашого чоловіка пози-

чити йому молоток, бо наш зламався.
Жінка:
— Тихіше, він молиться.
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— Хто там? Скажи, хай прийде пізніше.
І молиться далі: — От якби мені якусь важливу справу зробити 

для Тебе, Господи!
Заходить сусідка:
— Валю, чи не міг би твій Василь мені розетку відремонтувати? 

А то вже боюся до неї підходити. Ще загориться, чого доброго!
Чоловік гукає:
— Хто там? Скажи, хай прийде пізніше.
Молиться далі: — Пошли добро людям, хліб нужденним, одяг 

бідним...
Заходить брат:
— Добридень, Валю. Скажи, твій Василь не міг би мені грошей пози-

чити до завтра? Дуже потрібно саме зараз.
Чоловік гукає:
— Хто там? Скажи, хай прийде пізніше.
Молиться далі: 
— Моє серце горить бажанням творити добро. Я все своє життя при-

свячую Тобі, Боже.
Заходить бідне дитя:
— Тітонько, дайте кусень хліба, голодний я.
Чоловік гукає:
— Хто там? Скажи, хай прийде пізніше.
І знову хоче молитися та тут звучить голос Бога:
— Досить тобі молитися. Ти нічого доброго так і не зробив, а в тебе 

таки був шанс. Досить говорити, потрібно вже робити!
Висновок: Людина повинна у своєму житті і молитися, і справи добрі 

робити. Варто пам’ятати про розумні межі, кордони, які встановлені Бо-
гом між словом та ділом.

Уривок із фільму «Мойсей».

Якби ви знали, як приємно рости разом із дітьми у віці після 30 років! Це 
невимовно легко і корисно. Я вечорами читаю дитячу літературу. До речі, 
це мені знадобилося при написанні цієї книги. Так от. Передруковую вам 
у черговий раз суперцікаве та повчальне оповідання на сьогоднішню тему 
дня, зокрема, про небезпеку «загравання» зі спокусою. Знаю, ви оціните 
мій труд і використаєте цей сюжет у інсценівці. 
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Сергій Козлов, «Довірливий Їжак»
Два дні сипав сніг, потім розтав, і полив дощ.
Ліс вимокнув до останньої осики, Лис — до самого кінчика хвоста, 

а старий Пугач три ночі нікуди не літав, сидів у своєму дуплі і журився. 
«Ох!» — зітхав він.

І по всьому лісі лунало: «Ох-х-х!..»
А в будинку Їжака топилася пічка, у печі потріскував вогонь, а на 

підлозі біля пічки сидів сам Їжак, моргаючи, дивився на полум'я і радів.
— Як гарно! Як тепло! Як дивовижно! — шепотів він. — У мене є бу-

динок із пічкою!
«Будинок із пічкою! Будинок із пічкою! Будинок із пічкою!» — заспівав 

він і, принісши ще дровець, кинув їх у вогонь.
— Ха-ха! — рего-

тав Вогонь і облизував 
дрова. — Сухі!

— Ще б! — сказав Їжак.
— А багато у нас дров? — 

запитав Вогонь.
— Вистачить на всю 

зиму!
— Ха-ха-ха-ха-ха! — заре-

готав Вогонь і взявся так тан-
цювати, що Їжак злякався, 
аби він не вискочив із печі.

— Ти не дуже! — сказав 
він Вогню. — Вискочиш! — І 
прикрив його дверцятами.

— Гей! — крикнув Вогонь 
через дверцята. — Ти чого 
мене зачинив? Поговорімо!

— Про що?
— Про що хочеш! — сказав Вогонь і просунув у щілинку носа.
— Ні вже, дзуськи! — сказав Їжак і стукнув Вогонь по носі.
— Ах, ти б'єшся! — замайорів Вогонь і загудів так, що Їжак знову 

злякався.
Певний час вони мовчали.
Потім Вогонь заспокоївся і жалібно сказав:
— Послухай, Їжаку, я зголоднів. Дай мені ще дров — у нас же їх 

багато.
— Ні, — сказав Їжак, — не дам. У будинку і так тепло.
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— Я дрімаю, — сказав Їжак, — на мене зараз нецікаво дивитися.
— Ну що ти! Я найбільше люблю дивитися на їжаків, які дрімають.
— А чому ти любиш дивитися саме на них?
— Їжаки, котрі дрімають, такі прехороші, що на них важко 

надивитися.
— І якщо я відкрию грубку, ти дивитимешся, а я дріматиму?
— Ти дріматимеш, і я дріматиму, тільки я ще на тебе дивитимуся.
— Ти теж гарний, — сказав Їжак. — Я теж на тебе дивитимуся.
— Ні, ти краще не дивися на мене, — сказав Вогонь. — Я буду дивити-

ся на тебе, гаряче дихати і гладити тебе теплим подихом.
— Добре, — сказав Їжак. — Тільки ти не вилазь із пічки.
Вогонь промовчав.
Тоді Їжак відкрив дверцята печі, притулився до дров і задрімав. Во-

гонь теж дрімав, і тільки в темряві печі поблискували його злі очі.
— Їжаче, прости мені, будь ласка, — трохи згодом звернувся Вогонь 

до нього, — але мені буде дуже добре на тебе дивитися тоді, коли я буду 
ситий. Підкинь дровець.

Їжаку було так солодко біля печі, що він підкинув три полінця і знову 
задрімав.

— У-у-у! — загудів Вогонь. — У-у-у! Який гарний Їжак! Як він дрімає! — 
І з цими словами стрибнув на підлогу і побіг по будинку.

Поповз дим. Їжак закашлявся, розплющив очі і побачив, що по всій 
кімнаті танцював Вогонь.

— Горю! — закричав Їжак і кинувся до дверей.
Але Вогонь танцював уже на порозі і не пускав його.
Їжак схопив валянок і став бити його валянком.
— Лізь у грубку, старий обманщику! — кричав він.
Але Вогонь у відповідь лише реготав.
— Ах так! — крикнув Їжак, розбив вікно, викотився на вулицю і зі сво-

го будиночка зірвав дах.
Щосили лив дощ. По підлозі затупотіли краплі і стали відтоптувати 

Вогню руки, ноги, бороду, ніс.
«Шльоп-шльоп! Шльоп-шльоп!» — примовляли краплі, а Їжак бив 

Вогонь мокрим валянком і нічого не примовляв — таким сердитим був.
Коли Вогонь зі злим шипінням забрався назад у грубку, Їжак накрив 

свій будиночок дахом, заклав дровцятами розбите вікно, сів біля грубки і 
зажурився: в хаті було холодно, мокро і пахло гаром.

— Який брехливий рудий дідуган! — промовив Їжак.
Вогонь нічого не відповів. Та й що було йому казати, коли всі, крім 

довірливого Їжака, знають, який він обманщик.
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переможців.

Проповідь. 
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Назва дня: 

« Без вікон без дверей повна 

хата людей»

або:

« Садок вишневий коло хати, 

хрущі над вишнями гудуть».

або:

« Моя мама серце добре має, 

а мій тато мають магазин...»

або ж:

« Ходить Гарбуз по городу і 

питає свого роду: «Ой чи 

живі, чи здорові, всі родичі 

Гарбузові?»

Мета:

допомогти дітям усвідомити глибину Божого благословення 

у їхньому житті, яким є батьки. Навчити їх аналізувати своє 

ставлення до батька з матір’ю, а також берегти родинні стосунки. 

Переконати їх у тому, що ці стосунки — велика цінність.

Хід дня:

1. Молитва команди.

Варто і команді згадати своїх батьків у молитві, подякувати за них 
Богові, адже саме завдяки їм ми можемо перебувати в цьому таборі, пра-
цювати з цими дітьми і отримувати насолоду від служіння Богу.

2. Запропонуйте колегам почитати вірш про українську 
сім’ю.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
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Сім’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.

Т. Г. Шевченко. Вірш написаний 
між 19 і 30 травня 1847, С.-Петербург. 

3. Гігієнічні процедури дітей (наставники вже ж вмилися)!

4. Зарядка.

5. Сніданок.

6. Нарешті лінійка, бо ж всі попередні пункти такі спокійні!

Оголошується літературно-композиційний конкурс «Десять пра- 
вил моєї сім’ї». Кожна група має написати на папері формату А-1 
«Десять правил моєї сім’ї» та гарно естетично їх оформити. У цих 
правилах мають відображатися принципи української християнсь-
кої сім’ї. Деякі пункти тексту — ті, що не стосуватимуться христи-
янства, — можна подавати у гумористичному варіанті. До кожно-
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зібранні декілька прикладів театралізувати, тобто показати.

Інсценівка на тему «Кайдашева сім’я» 
Коротко про твір. «Кайдашева сімя» — реалістична соціально-

побутова повість українського письменника Івана Семеновича Нечуя-
Левицького, написана у 1878 році. У творі на матеріалі повсякденного 
життя селянства розкриваються деякі риси вдачі українського народу, 
його індивідуалізм.

Основний конфлікт повісті — соціальний. Перед читачем проходять 
епізоди постійних сварок у сім'ї та короткочасних примирень, які невдовзі 
знову змінюються загостренням суперечностей навколо відстоювання 
кожним із дійових осіб своїх «прав».

Основні персонажі твору:
Омелько Кайдаш — голова сім'ї 
Маруся — його дружина 
Карпо — старший син 
Лаврін — молодший син. 

(Є ще Мотря — старша невістка та Мелашка — молодша невістка, але 
вони не будуть присутніми у нашому таборі. Хоча, якщо ви вирішите їх 
запросити, — будь ласка).

Головна думка повісті — це показ буденних ситуацій, у яких 
відбувається змізеріння людської душі, духовна роз'єднаність у сім’ї, зу-
мовлена відсутністю прагнення зрозуміти один одного. Це отруює життя 
і батьків, і їхніх синів та невісток.

Жанрова особливість твору полягає в тому, що повсякденне життя 
Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових виявах, які ча-
сто окреслюються в гумористичному плані. Схильність до відтворення 
драматичних ситуацій через комізм письменник вважав однією з харак-
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на «жарти, смішки, штукарства та загалом на гумор, що часом і дуже 
сатиричний».

Подаю скорочено перші сторінки книги. Це, так би мовити, 
основа вашої інсценівки, решту слів батьків та дітей у діалозі 
допридумуйте самі. Зрештою, ви взагалі можете переінакшити 
ранкову інсценівку і показати сварку у сім’ї на сучасний лад. Це 
ваше право та вибір — головне, аби вона була цікавою та доступ-
ною дітям вашого табору.

«Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру роз-
кинулось село Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між 
зеленими терасами; од яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, 
глибокі рукави й поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру 
блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади. Греблі 
обсаджені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамито-
вий зелений пояс, на котрому блищать ніби вправлені в зелену оправу 
прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два 
рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки.

Одного літнього дня перед паликопою Омелько Кайдаш сидів в повітці 
на ослоні й майстрував. Сидів Кайдаш в білій сорочці з широкими рукава-
ми і стругав вісь.

Коло повітки на току два Кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли 
поди під стіжки: жнива кінчались, і начиналась возовиця. Старшого Кай-
дашевого сина звали Карпом, меншого — Лавріном. Лаврін проворно со-
вав заступом по землі. Карпо ледве володав руками, морщив лоба, неначе 
сердився на свого важкого й тупого заступа. Веселому, жартівливому мен-
шому братові хотілось говорити; старший знехотя кидав йому по кілька 
слів.

— Карпе! — промовив Лаврін. — А кого ти будеш оце сватать? Адже 
ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить.

— Посватаю, кого трапиться, — знехотя обізвався Карпо.
— Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на всі 

Семигори.
— То сватай, як тобі треба, — сказав Карпо.
— Якби на мене, то я б сватав Палажку, — сказав Лаврін. — В Палажки 

брови, як шнурочки; моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, 
другій брові й ціни нема. А що вже гарна! Як намальована!

— Коли в Палажки очі витрішкуваті і стан кривий, як у баби.
— То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка.
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говорить, то носом свистить.
— То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негарна? Говорить тонісінько, мов 

сопілка грає, а тиха, як ягниця.
— Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина мала серце з перцем, — ска-

зав Карпо.
— То бери Химку. Ця як скаже, то й перекинешся, — сказав Лаврін.
— Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як 

у небі млинці печуть.
Карпо прикинув останні слова так, що батько перестав стругати і по-

чав прислухатись. Він глянув на синів через хворостяну стіну. Сини стоя-
ли без діла й балакали, поспиравшись на заступи. Кайдаш скочив з ослона 
й вибіг з стругом у руці з повітки.

— А чого це ви поставали, та руки позгортали, та ще й верзете бог зна 
що? — загомонів Кайдаш до синів. — Чи то можна так паскудить язики?

Старий був нервний і сердитий, та ще більше сердився од того, що 
в його од самого ранку й рісочки не було в роті.

— Тату! — сказав гордо Карпо. — Ви покинули майструвать, а ми вам 
нічого не кажемо.

Старого неначе хто вщипнув. Він заговорив дрібно й сердито, нагово-
рив синам сім мішків гречаної вовни, та й пішов у повітку.

Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже 
не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очи-
ма, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха колись замо-
лоду довго служила в дворі, у пана.

Вона була сердита.
— А йдіть, діточки, полуднувать та й батька кличте! — крикнула Кай-

дашиха тонким голосом.
— Омельку! Омельку! — гукнула Кайдашиха тонким голосом. — Не за-

будь зайти з церкви до пана та візьми гроші за вози, бо завтра треба йти 
в Богуслав на ярмарок. Адже ж завтра в Богуславі ярмарок. Чи чуєш?

— Та чую, чую! — обізвався Кайдаш.
— Та, будь ласка, не заходь до шинку. — знов крикнула Кайдашиха, 

виглядаючи з сіней».

6. Біблійна година.

Урок 6: «В анфас і профіль»
У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени команди 

(мається на увазі не наставники) моляться за дітей табору та за бла-
гословенне проведення уроку. На уроці запропонуйте на картон-
ному папері формату А-4 написати «Десять правил моєї сім’ї», або 
«Я хочу, щоб моя сім’я була...»
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кам звернути увагу на таке: «Церква не повинна собою підмінювати 
сім’ю. Це — самообман, коли підліток думає, ніби допомага-
ти бать кам копати картоплю — то дрібниця, а ось брати участь 
у євангелізації в той час, коли вся сім’я збирає врожай — це супер. 
Багато підлітків відмовлять батькам у допомозі тільки тому, що 
в них на першому місці служіння і церковне спілкування», Каріна 
Мандро, м.Харків.

7. Робота гуртків.

На рукоділлі особисті картонні нотатки з правилами для сім’ї нехай 
діти гарно естетично прикрасять, а по закінченні табору — відвезуть 
додому.

8. Обід.

Смачного! Чи, смішного? Смішного смачного? Ні, просто смачного! 
А то ще, чого доброго, мене звинуватять у недотриманні етикету за сто-
лом і скажуть, що я пропустила третій табірний день. А це ж суцільна 
неправда!

Проте сьогодні, сімейного дня, дозволяються примовляння: «Ложеч-
ку — за маму, ложечку — за тата, ложечку — для наставника...» Це жарт. 
Проте не варто описувати обід із порожнім шлунком. Кажуть, що всі 
голодні люди злі. Хтозна, хтозна... До речі, спробуйте не годувати ваших 
наставників-акторів до сьогоднішньої ранкової інсценівки — можливо, 
вони справді досить природно зіграють сварку.

9. Табірна гра «Міняємо ролі».

Вона така... Вона така смішна для нас, але дуже стомлює ді-
тей. Нічого, нехай спробують наші вихованці побувати у ролі 
батьків хоч раз за весь табірний заїзд! А що, вони думали, це так 
легко? (Особисто я потираю руки! Ну-ну!)

Всі діти в таборі діляться на групи по 2 особи. Це здійснюється за до-
помогою жеребкування (витягають папірець з ім’ям напарника — нама-
гайтеся сформувати групи так, щоб в ній були зі старшої групи хлопець і 
меншої групи — дівчинка, або навпаки, зі старшої групи — дівчинка і меншої 
групи — хлопчик). У кожній групі неодмінно має бути один хлопець і одна 
дівчинка. На період гри, умовно, вони грають роль тата і мами, а лідери 
на пунктах — діти. Лідери повинні бути одягнені відповідно до пунктів, 
на яких стоять, і намагатися зіграти свою роль якомога природніше.
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6 Завдання.

Їм потрібно зібрати сімейний бюджет і пройти пункти. Кожній парі 
дітей вручається бланк із переліком пунктів. На кожному пункті вони 
отримують підпис лідера, що підтверджує виконання завдання. Пункти 
можна проходити не за порядком — головне, щоб не було черги чи скуп-
чення. Гра починається і закінчується за сигналом. Діти не знають, коли 
закінчиться гра, тому мають робити все швидко. Перемагає та команда, 
яка пройде всі пункти і матиме найбільший бюджет.

Тривалість гри. 1,5-2 години. Координатор має стежити, щоб 
цікавість у дітей не зникала. Тому, якщо деякі групи не встигнуть пройти 
всі пункти, нічого страшного, ви зможете це використати після гри під 
час обговорення.

Перелік пунктів
1. Дитяча перукарня. На цьому пункті стоїть лідер (хлопець чи дівчина), 

котрі грають роль дитини, яка щойно прокинулась і її треба заплести 
(якщо це дівчина) чи вкласти волосся (якщо це хлопець).

2. Сніданок. На цьому пункті сидить лідер, котрий грає роль дитини, 
яка не хоче їсти. Завдання для дітей — придумати, як нагодувати 
дитину.

3. Після школи. На цьому пункті вони мають допомогти дитині вико-
нати домашнє завдання.

Перелік завдань:
1). Яка з комах, маючи шість ніг, ходить на голові? (Воша).
2). Виправте нерівність так, щоб вона стала правильною, при цьо-

му не торкаючись до жодного сірника (не можна підпалювати, 
пересувати, перекладати тощо).

Подивитися на нерівність догори ногами: X=I+IX
3). Чи можна підпалити сірник під водою? (Якщо ти в підводному 

човні, то так).
4). Що можна приготувати, але не можна з’їсти? (Та багато чого: 

домашнє завдання, цемент).
5). Яке слово завжди звучить невірно? (Слово «невірно»).
6). На березі росло 90 яблук. Подув сильний вітер, і 10 яблук впало. 

Скільки залишилося? (На березі яблука не ростуть).
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67). Загадка: йшло два батька і два сина, знайшли три апельсина. 

Стали ділити — всім по одному дісталось. Як таке може бути? 
(Це були дід, батько і син).

8). Одне обертання навколо Землі Супутник робить за 1 год 40 хви-
лин, а інший — за 100 хвилин. Як це можливо? (1 год 40 хв = 100 
хв).

9). Із якої сторони повинна бігти собака, щоб не чути дзвону 
пательні, прив’язаної до її хвоста? (Ця задача в команді виявить 
фізика: фізик відразу відповість, що їй потрібно бігти з надзву-
ковою швидкістю. Проте собаці достатньо стояти на місці).

10). Коли чорній кішці найкраще пробратись у дім? (Коли двері 
відчинені).

11). В кімнаті горіло 50 свічок, 20 із них загасили. Скільки залиши-
лося? (Залишилося 20, які загасили, решта згорять повністю).

4. Спілкування через вікно. Завдання для дітей: уявіть, що один із вас 
пішов у магазин і забув мобільний телефон, а інший пригадав, що 
не все доручив купити. Вам доведеться показати через вікно те, що 
має ще ваш напарник купити.

Лідер на цьому пункті тримає скриньку, в якій лежать папірці 
із завданням, що потрібно купити: 2 кг землі для вазонів; 1 батон, 
нарізний; майонез «Європейський» без ГМО; валер’янку у пігулках і 
вітамін С; 4 зошити в косу лінійку, 10 зошитів в клітинку і 3 зошити 
в просту лінійку (при потребі розширте список).

Кожен із дітей по черзі пантомімою показує те, що написано 
у папірці. Лідер слідкує, щоб не порушували правил. Якщо група (тато 
і мама) справилась із завданням, лідер ставить підпис у бланку.

5. Здоровий сон. У цій ситуації лідер грає роль дитини, котра не хоче 
лягати вдень спати. Завдання для групи: придумати, як вмовити 
лідера-дитину лягти спати. Можливо, вони заспівають колискову, 
чи розкажуть казку, чи виберуть інший метод — це залежить від них. 
Головне, — щоб лідер-дитина заснув.

6. Біржа праці. На біржі вони можуть заробляти гроші. Лідер зачитує 
перелік вакансій (без уточнення проблемного завдання), а група 
дітей вибирає, що їм сподобається (група складається з 2-х чоловік, 
умовно, тато і мама, завдання вони виконують разом). На цьому 
пункті стоїть два лідери: один дає завдання, а інший перевіряє його 
виконання.

Перелік вакансій:
начальник букмекерської контори   — позбирати папірці 
на вказаній території;

марчендайзер —   замести на вказаній території;



60

Д
ен

ь 
6 архіваріус (працівник бібліотеки, сортує дані) —   поскла-

дати речі у вказаній кімнаті;

супервайзер —   допомогти рукодільнику посортувати 
матеріали;

технічний директор —   помити на вказаній території;

метрдотель (розпорядник у готелі)   — помити руки і на-
крити на кухні стіл;

завгосп   — допомогти на кухні;

колорист —   витерти столи на кухні чи поскладати 
кольорові кульки;

фінансовий директор —   порахувати весь розвішений ви-
праний одяг чи всі дзеркала на території;

координатор —   порахувати кількість пар, які грають 
у грі;

бухгалтер —   дати завдання щось порахувати (дерева 
на території, кущі чи стовпи тощо);

фото-звукооператор —   допомогти оператору розста-
вити апаратуру для зібрання чи щось сфотографува-
ти (можна дати завдання, щоб вони якийсь фрагмент 
намалювали);

концертмейстер —   допомогти музичному працівнику по-
складати пісенники, або написати якусь пісню;

таксист —   перенести щось з одного місця в інше;

медичний працівник —   зробити комусь масаж;

дизайнер —   зробити зачіску комусь із працівників табору;

P. S. Проблемні завдання змінюйте чи доповнюйте згідно 
територіальних і базових можливостей, а також врахо-
вуючи особливості вихованців.

7. Територія підлітка. Гравцям потрібно переконати лідера-підлітка 
в тому, що не варто йти на дискотеку на півно́чі, чи на цілу ніч. Якщо 
переконають — отримують підпис.

8. Не хочу, не буду... На цьому пункті лідер грає роль дитини, котра 
не хоче йти до недільної школи. Завдання для пари: переконати 
у важливості цього походу.

9. Магазин. У «супермаркеті» можна купити за зароблені на біржі кош-
ти потрібні товари (координатор виставляє товари згідно можливо-
стей табору: іграшки, канцтовари, цукерки та ін.).
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610. Курс молодих батьків. На цьому пункті завдання для гравців — на-

вчити лідера-дитину говорити букву «Р».
11. Зрозумій мене. Лідер зачитує приказку, а пара дітей мають озвучити 

мову оригіналу.
Перелік приказок

1. Умовою виживання біологічної особи є її пересування 
по криволінійній замкнутій траєкторії.

Хочеш жити — вмій вертітись (крутитись).

2. Торгівля дрібними домашніми тваринами, розфасованими в не-
прозору тару, яка виготовлена із цупкого матеріалу.

Продати кота в мішку.

3. Правильно зорієнтуватися в просторі по звуку вдається 
не кожному.

Чув дзвін, та не знає, де він.

4. Позитивні емоції, які відчуваємо в процесі пасивного пересу-
вання є бажаною передумовою емоційного комфорту, який 
супроводжує реалізацію активної рухової функції.

Любиш кататися — люби і санки возити.

5. Деякі наслідки остеохондрозу успішно компенсуються в процесі 
ритуального поховання пацієнта.

Горбатого могила виправить.

6. S = 1 / V.

Тихше їдеш — далі будеш.

7. Задля уникнення негативних наслідків біологічним осо-
бам не варто здійснювати миттєвий викид виділень залоз 
зовнішньої секреції з вектором швидкості, протилежним век-
тору повітряних потоків.

Не плюй проти вітру.

8. Для надання визначеному тілу ваги, втраченої внаслідок дії за-
кону Архімеда, необхідні нульові енергетичні затрати.

Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

9. Перевага бути вигнаним із області матки разом з послідом, 
володіючи не особливістю доставляти насолоду зору, а з почут-
тям і станом повного, вищого задоволення.

Не родись красивим, а родись щасливим.
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6 10. Об’єктивним показником IQ є здатність оцінити перевагу 

кругового руху по горизонталі перед прямолінійним рухом 
по вертикалі.

Розумний вгору не піде, розумний гору обійде.

11. Виробнича праця не є хижою твариною і не може пересуватися 
в звичний для цієї тварини осередок проживання.

Робота не вовк, в ліс не втече.

12. У край негативному стані людини простежується один із виявів 
базедової хвороби.

У страху очі великі.

13. Антитеза брехні може заміняти голку при необхідності 
перевірки роботи одного з органів чуття.

Правда очі коле.

12. Пікнік із дитиною. На цьому пункті лідер грає роль підлітка, ко-
трий грається з ноутбуком чи мобільним телефоном. Завдання 
для гравців — придумати, як відволікти його від цього захоплення, 
для того щоб пограти з ним у м’яч.

13. На добраніч. Проблемне завдання — обійняти всіх членів своєї гру-
пи (хлопець шукає своїх одногрупників, а дівчинка — своїх), виконан-
ня завдання засвідчує підпис кожного члена групи. Лідер перевіряє 
наявність всіх підписів і лише тоді ставить свій.

P. S. Після гри обов’язково зробіть висновок. Наголосіть, що у сім’ї ко-
жен виконує свою роль. Ці кордони мають бути непорушними, в іншому 
випадку виникне непорозуміння, яке призведе до «холодної війни».

10. Снек.

11. Вечірнє зібрання:

відеоролик «Підлітки»; 

представлення групами своїх сімейних канонів великого формату,  
мається на увазі А-1. Вони мають їх «захистити», як роблять це з 
рефератом у школі.

Батькам на замітку! Досить часто ми говоримо: «Яйце курку 
не вчить», але «Розумні кури завжди вчаться у своїх яєць, якщо 
хочуть бути ще розумнішими!» Ви які, даруйте, кури?



63

Д
ен

ь 
6Гра «Рахунок тата. Рахунок мами».

До участі у грі запрошується по 2 дитини з групи. Цих 
вихованців ділите на дві команди. Даєте їм назви, або вони самі себе 
називають.

Перед ними знову білі папіряччя А-1 формату (вони їх 
переслідують сьогодні цілий день). На одному вгорі написано «Ра-
хунок тата», на іншому — «Рахунок мами». Тепер на швидкість діти 
по черзі пишуть (описують) якості характеру, дії, обов’язки та права, 
які притаманні мамі і тату. Одна команда описує тата, інша — маму. 
Переможцями стають ті, які за 5 хвилин написали більше правдивої 
інформації про своїх батьків. Умови, здається, зрозумілі.

Інсценівка за книгою Василя Сухомлинського «Вогнегривий коник». 
Така вже ваша доля: ставити інсценівки сьогодні за творами українських 
авторів. Не хочете? Як хочете! Наша справа — вам запропонувати. (Я жар-
тую. Гадаю, за щість днів цієї книги ви вже вивчили мій веселий почерк? 
Це я так радію, що розмовляю з Вами).

Цей твір теж можна трішки підкорегувати на сучасний лад. 
Найголовніше те, що він вчить практичної любові до батьків!

Сьома дочка
Було в матері сім дочок. Ось поїхала мати в гості до сина, а син жив 

далеко-далеко. Повернулася додому аж через місяць.
Коли мати ввійшла до хати, дочки одна за одною стали говорити, як 

вони знудьгувалися за матір’ю.
— Я скучила за тобою, мов маківка за сонячним промінням, — сказа-

ла перша дочка.
— Я ждала тебе, як суха земля жде краплину дощу, — промовила дру-

га дочка.
— Я плакала за тобою, як маленьке пташеня плаче за пташкою, — ска-

зала третя.
— Мені тяжко було без тебе, як бджолі без квітки, — щебетала 

четверта.
— Ти снилася мені, як троянді сниться краплина роси, — промовила 

п’ята.
— Я виглядала тебе, як вишневий садок виглядає соловейка, — сказа-

ла шоста.
А сьома дочка нічого не сказала. Вона роззула матусю й принесла їй 

води у ночвах — помити ноги.

Проповідь. 
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Хід дня:

1. Молитва лідерів.

2. Гігієнічні процедури.

3. Зарядка.

Шануймося! Шикуймося! До табір-дня готуймося!
На святкову зарядку, присвячену сьомому патріотичному дню табо-

ру, кроком руш! Галопом марш! Риссю бігом!
Спортивні інструктори одягають жовті футболки та сині штани. Реш-

та членів команди можуть пов’язати собі на голову жовті та блакитні 
стрічки. Зарядку варто проводити під звучання бадьорих українських 
пісень на зразок «Козацького маршу» тощо.

4. Сніданок.

Столи накриваються у найкращих українських традиціях: одноразові 
скатертини з намальованою вишивкою, жовті та блакитні серветки (мож-
на білі та з українським орнаментом, їх Юлія Тимошенко під час виборчої 

7-й
день

Назва дня: 

« Івасику-

Телесику, при-

плинь, приплинь 

до бережка»,

або

« Козацькому роду 

нема переводу».

Мета:

навчити вихованців любити свою Державу, яку подарував нам 

Бог, бо «де мати породила, там того й родина». Виховувати у них 

глибоку повагу до рідної землі.
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7кампанії роздавала, щоправда, цього ніхто не бачив, та все ж), жовті та 

блакитні (через один) одноразові склянки. І, здається, все на сьогодні. Це 
у нашому таборі, дасть Бог, таким буде стіл. Скромно та зі смаком.

А у вашому таборі можна продовжити його накривати такими речами: 
керамічним посудом з петриківським ручним розписом, керамічними роз-
мальованими кухлями, або краще, хай ці кухлі будуть виготовлені з чорної 
глини чи, навпаки, білого опака; вишитими шовковими нитками льня-
ними скатертинами, полотняними накрохмаленими та відпрасованими 
серветками, дерев’яними ножами, дерев’яними виделками, дерев’яними 
ложками. Не забудьте, до речі, подати печеню (запечену картоплю з гри-
бами, часником та м’ясом) у горщиках із тістом зверху, замість кришечки. 
Це так, між іншим. Холодець, ви ж знаєте, подають тільки тоді, як гості 
сядуть за сіл (або підуть додому), бо ж він влітку має властивість ставати 
м’ясним супом. Запечене м'ясо теж подається в тісті, а запечений каба-
нець — із зеленою цибулею в роті. О, ще хрін! Нехай його вручну натруть 
напередодні неслухняні діти. І так сніданок плавно переходить в обід... 
Ви думаєте, на цьому мої пізнання української кухні закінчуються? Так, 
ви правильно міркуєте! Піду-но я і собі скуштую чогось смачненького, 
а то в животі бурчить. Ви їсте, а я голодна!

5. Лінійка.

О, тепер можна з радістю в серці та з ситістю в шлунку переходити 
до лінійки. (Стільки всього вже пережито сьогодні, а за графіком — лише 
лінійка! Ох-ох-ох!).

Піднімається прапор України; 

звучить гімн України — і діти його підхоплюють. 
Передруковую вам, 

дорогі координатори, 
цікаву історію, доступ-
ну дитячому сприйнят-
тю, про написання гімну 
України. Не знаю, як, де 
і коли (бажано, звичай-
но, на лінійці) ви її по-
дасте вихованцям, але 
повірте, вона непере-
вершена! Більше ніде ви 
такої не знайдете. А за-
ховалася вона у книзі Євгена Білоусова «Славетні імена України».
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Пісню склали

«Було це давно. Жила десь у Києві Пісня. Тільки до пори до часу ніхто 
про неї не знав.

Жила вона в серцях двох людей молодих. І звали їх Павло та Микола.
Це сталося одного теплого літнього вечора. Якраз у 1862 році. 

Зустрілася та гомонить молодь. Вітають один одного товариші. Руки 
міцно тиснуть. Пішли розмови про справи студентські і роботу, життя 
особисте та мрії про майбутнє.

Аж ось залунали стиха слова однієї української народної пісні. Потім — 
іншої. Розтікались, наче хвилі, думки про долю українців.

Аж ось стихли голоси. Обличчя співаків задумливі, очі серйозні.
— Друзі-браття, ану ж бо «Гей, слов’яни!» — сказав хтось. І разом з 

усіма повів мелодію Павло Чубинський. Раптом серце йому сказало:
— Бачу радість у твоїх очах, Павле. Бо ти — поет. Сам пісню співає, 

а руки до паперу тягнуться.
— Ця пісня потребує нових слів. Про нас — українців. Про нашу 

незалежність, — сказав і підвівся швидко.
— Куди ти, Павле? — питає хтось.
— Пісня...Пісня кличе зараз... — шепочуть губи. А голос серця знову 

лунає:
— Ти, Павле, поет. Не гай марно часу.
І вже через хвилину лягав на папір рядок за рядком:
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, Козацького роду...»
— Пиши, Павле, пиши. Не зупиняйся, — підказує голос серця.
То було справжнє натхнення! То було щастя творчості! Ось уже нові 

рядки з’явились.
— Добре, добре виходить, — підбадьорювало серце. А з-під пера та-

лановитого поета виходили нові слова.
«Станем, браття, всі за волю

Від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати
Не дамо нікому».

З цими папірцями в руках повернувся Чубинський до товаришів. Сяя-
ли щастям очі. А голос підказував:

— Прочитай, Павле, що написав!
Несміливим голосом став читати поет. Один за одним підхоплювали 

його нові рядки друзі.
— Ти — наша Пісня, — говорили вони.
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Поверталася молодь із вечірки. І разом з усіма в різні куточки Києва 
долинала Пісня. До болю знайома, але з новими словами.

Почув її жандарм товстий:
— Що за неподобство? Що за Пісня крамольна? А побіжу та спіймаю 

її! Стій, Пісне, — кричить, — тебе заарештовано!
А Пісня летить собі і до людей добрих притуляється. А ті 

заспокоюють:
— Не бійся, Пісне! Не наздогнати тебе.
А жандарм біжить і радіє:
— От спіймаю оту злу Пісню. Царю московському віддам. Буде мені 

грошей багато.
Та не знав нерозумний жандарм, що йому душу народу не кинути 

за ґрати.
А Пісня летить собі по містах і селах. Чують її люди, підхоплюють:
— Розправляй крила, Пісне наша.
До вподоби стали в народі слова Чубинського. А мелодії часто були 

різні.
Каже якось композитор Михайло Вербицький:
— А напишу я для Пісні свою музику.
І написав.
А жандарми лютують:
— Яка небезпечна Пісня.
А цар російський каже:

Павло Чубинський Михайло Вербицький
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склали. Зараз про незалежність почую.
І звелів закрити громадські недільні школи та народні читальні, жур-

нали і бібліотеки.
Думали-думали — та й придумали. Часу зовсім обмаль минуло, 

радіють:
— Ха-ха! Отого Вербицького з університету виключили.
— Ха-ха! А Чубинського за ґрати кинули, та заслали до Архангельської 

губернії.
Та хіба цим Пісню зупиниш?
Стала вона розправляти крила на західноукраїнських землях. Потім 

на Наддніпрянщину полетіла.
— А як без мене українцям, що за межами рідної землі? — питає.
І полетіла в Канаду та США, Австралію та Бразилію.
Знову засяяли усмішками обличчя українців:
Пісня «Ще не вмерла Україна» буде виконувати функцію національного 

Гімну.
Проте прийшли і лихі часи. Тисячі вірних синів народу з Піснею на ву-

стах боролись за волю України.
Тисячі патріотів співали Пісню у сталінських тюрмах та на засланні.
Та у 1991 році знову настали світлі дні в житті Пісні. Сказали 

українці:
— Тепер ти ніколи не сумуватимеш, Пісне!
— Лети над вільною Державою!
— Розправляй крила!
І залунав над незалежною Державою Державний Гімн. Силою духу та 

голосом серця залунав по всьому світу. Відбувається свято державне — 
звучить Гімн! Перемогу одержують наші спортсмени на світових змаган-
нях — лунає Гімн!

«Ще не вмерла України
Ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці,
Усміхнеться доля...»

Лунав Гімн і буде лунати!

Виконуються християнські гімни, в яких є молитва за Україну.

 Смішна інсценівка  
«Усі народи походять від українців».

На сцену виходять члени команди, одягнені у національні костюми 
різних країн світу: англієць, іспанець, німець, житель Сходу, єгиптянин, 
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заслуги.
— От у нас, — каже англієць, — виготовляють міцний англійський чай 

без ГМО, і прощаються з людьми без слів, коли захочуть. Ідуть собі — та 
й годі. Ще навіть прислів’я з’явилося: «Він пішов по-англійськи».

— А у нас, — хвалиться німець, — всі такі пунктуальні, ніколи 
не запізнюються; скрупульозні, тому і пунктуальні; охайні, тому і 
пунктуальні; точні, тому і пунктуальні; і взагалі, німці дуже пунктуальні.

— А у нас в Іспанії найсолодші апельсини, найсолодші мандарини, 
найсолодше... молоко, найсолодші плітки...

— А у нас, на Сході, багато сонця, багато грошей, багато нафти, бага-
то золота і багато чорного вбрання для жінок.

— А от у нас, — хизується єгиптянин, — одні піраміди, піски, піраміди, 
і знову піски... І, як на диво, так багато туристів!

— А ми, — каже росіянин, — найближчі сусіди українцям, постачаємо 
газ українцям, закуповуємо в українців сало та м'ясо, запрошуємо українців 
до себе на роботу, бо так, як працюють українці, не працює ніхто. Ми 
любимо українську кухню, українську творчість і постійно переслідуємо 
українську мову. Але вона живуча.

І тут з’являється на арену українець! (звучать фанфари). Він 
розпочинає:

— А чи знаєте ви, вельмишановне панство, що всі народи походять 
від українців?

Ті обурюються:
— Чому? Як? Чому?
— А я вам зараз доведу. Один вчений дослідив походження іноземних 

слів, і виявилося, що вони походять від українських слів. А отже, всі на-
роди пішли від українців. — І починає зачитувати наступний список:

англійці походять від українців, бо у них свято звучить як «  сала-
брейшен» — в Україні завжди свято, коли ріжуть свиню;

іспанці походять від українців, бо їхня улюблена пісня називається  
«саланада»;

німці походять від українців, бо їхня знаменита взуттєва фірма  
називається «саламандра», що в Україні означає — мандрувати 
за салом;

східні народи походять від українців, бо вони вітаються  
«саламалєнько», що в Україні значить — сала маленько;

єгиптяни походять від українців, їхня улюблена національна стату- 
етка називається «сфінкс»;
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птах — «салавєй».

Оголошується конкурс українського вбрання, який називається 
«На майдані коло церкви революція іде». Саме він зробить «рево-
люцію» у сфері сучасного українського одягу. Це буде конкурс як хлоп-
чачого, так і дівчачого вбрання, виготовленого власноруч.

— На вечірньому зібранні відбудеться показ мод від табірних кутюр’є. 
Одна модель від групи.

Комплект одягу складатиме: вишиванка, спідниця (штани), взуття-
постоли, головний убір (капелюх, хустина), сумка (торба), український 
гаманець для мобільних телефонів, українська сумка для ноутбука, 
український ремінь, український гребінець, українська перука, українські 
окуляри. Обов’язкова умова: на всіх цих виробах має бути український 
орнамент! Переможці визначатимуться за номінаціями;

— або конкурс «Орден українського християнського табору». З 
кожної групи по ордену для справжніх українських християн-патріотів.

6. Біблійна година.

Урок 7: «Патріот»
У той час, коли проходить біблійна година, вільні члени команди 

(мається на увазі не наставники) моляться за дітей табору та за бла-
гословенне проведення уроку.

7. Робота гуртків. 

На рукоділлі діти виготовляють український сувенір для свого друга.

8. Обід. 

Сьогодні діти поїдають на обід мамалигу персональними дерев’яними 
ложками. Кожна така ложка пронумерована і, до того ж на ній стоїть 
серійний номер. Що я мала на увазі? Зараз все поясню. А то ви перестане-
те мене сприймати всерйоз.

Мамалига додається до основного меню, на обід — це не єдина стра-
ва. Мамалига справжня. Смачна вона чи ні — це вже друге питання. Го-
ловне — діти її запам’ятають. Попередьте кухарів про те, що 7-го дня їм 
потрібно буде приготувати мамалигу. Наступне. Ложки закуповуються 
на весь табір. Оскільки вони дерев’яні, то на кожній із них легко випа-
люватиметься назва табору і дата. Після цього обіду діти їх забирають 
до себе в сумки, попередньо помивши, звичайно, а потім везуть додому 
на згадку. Це буде їхній трофей — «Цією ложкою я їв мамалигу у таборі!» 
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райте самі.

9. Табірна гра «Я люблю Україну!», 
або «На чужині і сонце не гріє».

Ідею взято з однойменної гри на телеканалі «1+1»

Підготовка: Гра має проходити в українському стилі і з українськими 
декораціями. Ще на ранковій лінійці робиться анонс розважальної шоу-
гри «Я люблю Україну!» Весь табір ділиться на 2 великі команди — Синіх 
і Жовтих. (Якщо у вас у таборі 8 груп дітей, то 4 групи — це Сині, а інші 
чотири — Жовті.) На гру учасники і вболівальники допускаються лише 
вдягненими у «свої» кольори (мають на собі щось синє чи жовте). Тому 
команди мають підготуватися. Скажімо, вболівальники виготовляють 
плакати з підбадьорюючими написами для своєї команди, а також різні 
«пищавки», «свистілки» та «шуршалки», наприклад, порізані на смужки 
і зібрані в пучки поліетиленові пакети синіх та жовтих кольорів. А ще ко-
манди мають обдумати, кого зі своїх учасників вони висуватимуть на той 
чи інший раунд та обрати капітанів. Назви раундів, написані на плакаті, 
вивішуються на видному місці — це теж своєрідна реклама гри. Подбай-
те про те, щоб зацікавити усіх цією подією, створіть веселу й азартну 
атмосферу.

Хід гри: на сцені стоїть ведучий. Праворуч і ліворуч від нього один на-
впроти одного розміщені команди-суперники — сині і жовті: стоять столи 
(синій і жовтий), за якими перебувають по чотири учасники з кожної ко-
манди, а за їхніми спинами розміщені вболівальники, команда підтримки, 
в тому числі всі ті, хто в наступних раундах буде міняти перших гравців. 
Отже, в кожному раунді змагаються 2 команди — сині і жовті, які скла-
даються з 4-х учасників, включаючи капітана. Для кожного раунду учас-
ники змінюються, щоб, по можливості, усі діти з груп змогли пограти. 
Не міняються лише капітани. Переможе та команда, яка наприкінці гри 
матиме більшу кількість балів.

1-й раунд. Правда-неправда. 

Кожному учаснику однієї команди, а потім іншої ведучий зачитує пев-
не ствердження, а гравець має відгадати — правда це чи неправда.

Ствердження для Синіх:

1. Чи правда, що у Хмельницькій області є два села, розташовані 
через річку одне навпроти одного, які називаються Окопи і Ата-
ки? (Правда).
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бив Іван Огієнко? (Ні, це був Пантелеймон Куліш).
3. Чи правда, що українці першими в світі почали використовувати 

підводні човни? (Так, це робили козаки).
4. Чи правда, що село Плоска Острозького р-ну, що на Рівненщині, 

розташоване на рівнинній місцевості? (Ні, там багато 
пагорбів).

Ствердження для Жовтих:
1. Чи правда, що Петро І скасував Запорізьку Січ? (Ні, це зробила 

Катерина ІІ).
2. Чи правда, що в Україні є село під назвою «Рай»? (Так, 

на Тернопільщині).
3. Чи правда, що українська Біблія, на відміну від російської, 

на один розділ більша? (Ні).
4. Чи правда, що село Берестя Дубровицького району Рівненської 

області розташоване неподалік від березового лісу? (Ні, хоч 
його назва і походить від слова «берест» — так раніше назива-
ли березову кору).

За кожну правильну відповідь команда отримує два бали.
Музична пауза. Звучить мелодія української пісні. Котра із команд 

першою подасть сигнал і скаже правильно назву пісні чи наспіває хоча б 
один рядочок, отримує додатково два бали. І так у кожній перерві між 
раундами.

2-й раунд. Перевірка на грамотність.
Ведучий називає для команди складне слово, а члени команди по черзі 

і по одній букві мають називати правильне написання цього слова.
Слова для «Синіх»:
Слова для «Жовтих»:

3-й раунд. Говоримо по-нашому.
Кожному учаснику однієї команди, а потім іншої ведучий зачитує 

певні вислови російською мовою, а гравець має сказати український ана-
лог цієї фрази.

Вислови для «Синіх»:
1. Бить баклуши — бити байдики.
2. Больное место — вразливе місце.
3. Было да сплыло — було та загуло.
4. Говорить в глаза — казати у вічі.

Вислови для «Жовтих»:
1. Куда глаза глядят — світ за очі.
2. На полном серьезе — цілком серйозно.
3. На произвол судьбы — напризволяще.
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За кожен вдалий переклад команда отримує два бали.
Музична пауза. Гра для вболівальників «Раз, два, три...». 

Вболівальники команди «Синіх» за сигналом ведучого починають співати 
українську пісню (народну або християнську). На будь-якій «ноті», тоб-
то несподівано, вони зупиняються і хором рахують: «Раз, два, три...» 
За цей час група підтримки «Жовтих» має дружно почати співати свою 
українську пісню і теж несподівано зупинитися та почати рахувати. І так 
грають доти, доки якась команда не «здасться», тобто в них закінчаться 
пісні чи вони просто не встигнуть почати співати, поки суперники раху-
ють до трьох — ця команда програє. Вболівальники, котрі виграють, при-
носять у свою команду додаткові три бали

4-й раунд. Великі люди.
Капітану команди «Синіх» дається список відомих людей як біблій них 

персонажів, так і українських знаменитостей. Засікається час. Рівно за дві 
хвилини капітан якнайшвидше має пояснити своїй команді, не називаю-
чи імен, хто саме є в списку, а команда має відгадати якомога більше імен. 
За кожне відгадане ім’я команда отримує один бал. Те саме повторюється 
і з командою «Жовтих».

Список імен для «Синіх»:
1. Тарас Шевченко 11. Рут
2. Леонід Кучма 12. Ной
3. Володимир Кличко 13. Ісаак
4. Апостол Павло 14. Людмила Кучма
5. Цар Давид 15. Сара
6. Віктор Янукович 16. Владислав Яма
7. Марія Магдалина 17. Богдан Ступка
8. Адам 18. Ілля
9. Лука 19. Понтій Пилат

10. Самсон 20. Саул

Список імен для «Жовтих»:
1. Леся Українка 11. Естер
2. Леонід Кравчук 12. Авраам
3. Яна Клочкова 13. Йона
4. Апостол Петро 14. Рахіль
5. Цар Соломон 15. Катерина Ющенко
6. Юлія Тимошенко 16. Ігор Кондратюк
7. Марфа 17. Руслана Писанка
8. Самуїл 18. Єлисей
9. Марко 19. Голіаф

10. Єва 20. Йонатан
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5-й раунд. Козацькі забави.
Команди мають поборотися в спортивних змаганнях.

1. Команди змагаються у звичайному перетягуванні каната. Щоб 
було цікавіше, можна долучити геть усіх вболівальників.

2. Естафети між двома командами: 
1) Треба якнайшвидше пройти на певну відстань із глечиком 

на голові та дерев’яною ложкою в зубах. Назад просто бігти 
і передати естафету наступному учаснику.

2) Треба швидко підбігти до миски з водою, дістати ротом з 
води цукерку і так само ротом її розгорнути та з’їсти. Далі 
підбігти до миски з борошном і ротом дістати з борошна 
скибочку апельсина та з’їсти, тоді добігти до стільчика, 
на якому лежать серветки — витертися і бігти назад пере-
давати естафету наступному.

За перемогу в кожному змаганні команда отримує три бали.

6-й раунд. Тести по-нашому.
Команда має пояснити, що означає українське незвичне, старовин-

не, або маловживане слово, яке їм називає ведучий. Проте три варіанти 
пояснення цього слова пропонують суперники, які знають правильну 
відповідь, але вигадують ще два неправильних пояснення, щоб заплутати 
опонентів. Завдання першої команди — вибрати правильне пояснення.

Слово-загадка для «Синіх» — ГУДЗИКАННЯ.
Варіанти відповідей від «Жовтих»:
1. Непосидючість. (Вірне пояснення).
2. 
3. 

Слово-загадка для «Жовтих» — РОЗЧЕПІРКА.
Варіанти відповідей від «Синіх»:
1. 
2. Парасолька. (Вірне пояснення).
3. 
За правильний вибір команда отримує три бали.

7-й раунд. На зуб.
Командам на розносі виносяться різні предмети (речі). Їм ставлять за-

питання. Серед цих речей треба вибрати правильну відповідь, а їх можна 
роздивлятися, брати в руки, куштувати, пробувати «на зуб».
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1. Компот із вишень.
2. Лимонад, тобто компот із лимона і цукру.
3. Компот із сухофруктів.
4. Чай із листя смородини.
5. Вода, засолоджена медом.

Запитання: Знайдіть серед цих напоїв УЗВАР.

Правильна відповідь: узвар — це настояний компот із 
сухофруктів.

«Жовті» отримують 5 видів ягід (бажано свіжих, а якщо нема, то ма-
ринованих, сушених чи намальованих):

1. Вишні.
2. Смородина.
3. Чорниці.
4. Полуниці чи суниці.
5. Клюква (чи щось, що знайдете з такого ж маловідомого).

Запитання: Знайдіть серед цих ягід ЯХВИНИ.

Правильна відповідь: яхвини — це чорниці, так їх називають 
на Закарпатті.

За правильну відповідь команда отримує три бали.
Музична пауза.

8-й раунд. Більше — менше.
Обом командам мають поставити по два статистичних запитання, тоб-

то запитання, відповіддю на яке має бути якесь число. Але перш ніж ко-
трась команда отримує запитання (командам по черзі ставиться по одно-
му запитанню), вони називають кількість балів, яку хочуть отримати 
за правильну відповідь. Та після їхньої відповіді суперники мають вибра-
ти: правильна відповідь — це число більше чи менше за названу цифру? 
Тоді звучить правильна відповідь. І якщо ближчими до правильної цифри 
виявляться суперники, то вони отримують «замовлене» число балів. На-
приклад, запитання ставитиметься «Жовтим» і вони хочуть заробити 10 
балів. Запитання: «Скільки областей в Україні, не рахуючи Крим? Це чис-
ло двозначне». «Жовті» відповідають: «Двадцять п’ять». А «Сині» ка-
жуть, що це число менше від названого. Правильна відповідь — 24. Отже, 
10 балів отримують «Сині». А далі питання задається вже «Синім».

Запитання:
1. Яка довжина в кілометрах частини річки Дніпра, що протікає 

по території України? Число тризначне. (981 км).
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на 1 січня 20.. р.? Число п’ятизначне. (.....). (Уточнюйте цифру 
у Вікіпедії)

3. Скільки разів у Біблії українського перекладу згадується слово 
«земля»? Число чотиризначне. (1474 рази).

4. Скільки разів у Біблії українського перекладу згадується слово 
«країна»? Число двозначне. (61 раз).

Наприкінці гри показати відеоролик, де зображено те, яка гарна і чу-
дова наша країна (скажімо, про сім чудес України).

Нагородіть усіх учасників гри, тобто всіх дітей, подарувавши кожно-
му по пакетику смаженого соняшникового насіння. А переможцям пода-
руйте на пам’ять по дерев’яній кварті.

10. Снек.

11. Вечірнє зібрання.

Сьогодні має назву «Рідна земля і в жмені рідна»:
пізнавальний та цікавий відеоматеріал про Україну (додається  
на диску);

підбиття підсумків конкурсу «На майдані коло церкви революція  
іде», або ж діти представляють «Орден українського християнсь-
кого табору» та нагородження переможців;

інсценівка «Данило — князь Галицький». 

Історична довідка. Данило Галицький (близько 1201-1264). 
Волинський та галицький князь, король, син засновника Галицько-
Волинської держави князя Романа Мстиславича, талановитий 
дипломат і полководець.

«Данило — князь Галицький»
Було це за давніх часів. Хмарою чорною налетів на землю українську 

ворог. Неначе смерть, шугала батиєва кіннота по краях наших. Руйнувала 
села. Нищила все живе.

— Держава Батия — це сила, — каже один князь.
— Скільки разів виходили з поганами битися, а нема удачі, — каже 

другий.
— Державу Галицьку за будь-яку ціну зберегти треба. Он почали вже 

запобігати ласки у Батия князі слов’янські. Почали в Сарай-столицю 
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їздити на поклін, як до найвищого зверхника, — сказав князь Данило 
Романович.

Зібрав своїх друзів, зібрав бояр, дружинників старших, а тут із Золотої 
Орди вершник прискакав:

— Великий джихангір наказує скоритися йому, а як князь Данило 
на коліна не стане, то зруйнує всі міста і села Волинські і Галицькі. А поки 
що платіть данину і слухайтеся татарських намісників.

Замислився князь. Чи даремно докладав він зусиль до згуртування 
Русі? Чи даремно відновлював Галицько-волинське князівство? Чи суди-
лося йому вигнати монголо-татарських поневолювачів? Хто дасть раду? 
Залишається Русь роз’єднаною та слабкою. Занадто сильні та численні 
окупанти.

— Поїду в Золоту Орду, — сказав князь.
І ніхто не знав, що задумав мудрий Данило Романович. Вийшов він 

у сад вишневий. Вклонився до землі-матері:
— Прости мене, матінко-земле. Не по своїй волі до чужинців їду. 

Не по своїй волі голову перед бусурманом схиляю. Заради держави єдиної 
та люду вкраїнського на ганьбу їду.

Вийняв хустинку, поклав землі жменьку і сховав біля серця.
Через якийсь час приїхав у Сарай-місто. Землю рідну в чоботи виси-

пав, сказав собі:
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Як біля воріт юрт пройшов, на площу потрапив. Дивиться — в самому 
центрі на пагорбі величезна юрта. Зверху прапор ханський. Хотів ближче 
підійти, охоронці-нукери шаблі оголили:

— Не можна туди.
Як пояснив князь свою справу, сотник ханський кивнув головою. 

Шаб лею махнув і встромив її у землю:
— Проходь. А зброю тут залиш. Така воля хана.
Подивився, а навкруги одні охоронці. В руках — дротик короткий. 

На поясі — шабля крива.
Посеред просторої юрти — трон широкий. Зверху, підібгавши ноги, 

сидів хан Батий. Одягнений у срібну кольчугу. На голові — шолом зо-
лотий, прикрашений коштовностями. Біля ніг повелителя сиділи його 
воєводи.

— Вітаю тебе, великий хане. Про Галич хочу розмову вести, — сказав 
русин.

— Там, де пройшли монголи, земля належить мені. До твого князівства 
коні протоптали дорогу для моїх воїнів, — сказав поважно хан.

Воєводи монгольські після кожного слова хитали схвально головами.
— Твоя правда, великий хане, — вимушено промовив Данило Рома-

нович і з болем у серці схилив голову.
А той йому:
— Тільки я вирішую, хто буде князем, а хто ні. Чи підкоришся мені? 

Чи будеш моїй землі служити?
Закипіло серце від ненависті. Так би і розірвав на шматочки поганина. 

Але ж треба думати про державу. Якщо не підкоритися, призначить мон-
гольського намісника. Тоді не пощастить ні старому, ні малому. І, пере-
борюючи ненависть, знайшов князь у собі сили. Сказав тільки:

— Згоден, великий джехангіре. На якій землі стою — тую землю 
бороню.

Бесіда скінчилась.
Двадцять п’ять днів провів князь Данило в столиці Золотої Орди. По-

щастило йому викупити з неволі кількох полонян.
Залежність від татар відчував Данило Романович як велику гань-

бу. Мріяв скинути татарське ярмо з держави. Мрія визволення з-під 
бусурманської неволі не покидала ні на хвилину.

Так і сталося. Вигнали усіх бусурман із землі української!
А як інакше? Бо на якій землі стояли українці, таку і боронили!

Євген Білоусов

Проповідь 
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Тема дня табору:

« Ні! Я жива! Я буду 

вічно жити! 

Я в серці маю те, 

що не вмирає!»
(Леся Українка).

Або наступна:

« І все на світі треба 

пережити. І кожен 

фініш — це, по суті, 

старт»
(Ліна Костенко).

Пісенька з варіаціями
І все на світі треба пережити.
І кожен фініш — це, по суті, старт.
І наперед не треба говорити,
І за минулим плакати не варт.
Тож веселімось, людоньки, на людях.
Хай меле млин свою одвічну дерть.
Застряло серце, мов осколок, в грудях.
Нічого, все це вилікує смерть.
Хай буде все небачене побачено.
Хай буде все пробачене пробачено.
Хай буде вік прожито як належить.
На жаль, від нас нічого не залежить.
А треба жити. Якось треба жити.
Це зветься досвід, витримка і гарт.
І наперед не треба говорити,

І за минулим плакати не варт.
Отак, як є. А може бути й гірше.
А може бути зовсім, зовсім зле.
А поки розум од біди не згірк ще, —
Не будь рабом і смійся, як Рабле!
Тож веселімось, людоньки, на людях.
Хай меле млин свою одвічну дерть.
Застряло серце, мов осколок, в грудях.
Нічого, все це вилікує смерть.
Хай буде все небачене побачено.
Хай буде все пробачене пробачено.
Єдине, що від нас іще залежить, —
Принаймні, вік прожити як належить.

Ліна Костенко.
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На зразок: «Прокидайся, вже сонце встало, вмилося і на нашу молит-
ву чекає! Або: «І чому ти на мене «уставився», тобто подивився?»

2. Молитва.

«Мені потрібне Слово, а не слава» (Ліна Костенко).

3. Гігієнічні процедури дітей.

4. Зарядка.

5. Сніданок.

6. Лінійка.

Не забувайте про справжню та бутафорну лінійки. Час від часу, день 
від дня, позирайте на них і проводьте алегорії. Так, скажімо, завтра, ця 
наочність буде досить доречною.

А сьогодні протягом дня ми говоритимемо про перехід людини 
до вічності. Тема досить складна, тому потрібно багато над нею попра-
цювати. Готуємо дві великі чорні скрині. В першу складаємо все, що пе-
рераховане у наступних рядках першим, у другу кладемо те, що є другим 
за списком.

Наочність до теми «Смерть» на лінійку:

в одній чорній скрині лежить яйце, в іншій — курча; 

в одній чорній скрині лежить цибулина квітки, в іншій — сама  
квітка;

в одній чорній скрині лежать дріжджі, в іншій — пиріг; 

в одній чорній скрині лежить кактус, в іншій — кактус із квіткою; 

в одній чорній скрині лежить чорна гілка, в іншій — яблука; 

в одній чорній скрині лежить кісточка персика, у іншій — сам  
персик;

в одній чорній скрині лежить ікра консервована, у іншій — рибина. 
Ви дістаєте все по черзі і пояснюєте. Спершу було це, а стало — те й 

те. Так і з людиною. Спершу вона отримує земне життя, а потім — «не-
бесне», вічне. Чому? Тому що душа людини вічна. Статистика стверджує, 
що зі ста народжених сто помирає! Варто над цим замислитися.

Тільки вічності буває дві. Які саме? Ви про це дізнаєтеся!
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Зустрічається дві українських куми. Вітаються. Роблять одна одній 
компліменти. Чоломкаються.

— Добридень, кумонько!
— Здрастуйте, пані Горпино!
— Як ся маєте?
— Та добре, лишень старію.
— О, то це не новина! Усі старіють, окрім тієї худющої Пріськи. Жінки 

в селі кажуть, що вона має якийсь еліксир молодості. П’є його щоранку і 
тому залишається молодою.

— А хіба скільки їй років?
— Не знаю, в селі ніхто цього не знає. А вона приховує 

свій вік.
— Панно Горпино, та я ж знаю її матір, то вона моя 

ровесниця, а Пріська таки дуже молода віком.
— То у Вас, кумонько, неправдива інформація. 

От мені добрі люди казали, що вона таки п’є той 
еліксир молодості. То, може, і Вам звернутися 
до неї, попросити кілька крапель, щоб не так 
швидко старіти?

— «Мої роки — моє багатство» — співав 
колись такий сивий грузин. Вже не пам’ятаю, як 
він звався.

— От бачите, у Вас від старості вже і пам'ять 
кудись зникає. Та то співав Говорадло. Ні, певно, 
Гершензон. О, згадала, — Гордон.

— Та я бачу, що і у Вас пам'ять не зовсім 
свіжа.

— Трохи є.
— Бо то співав Кікабідзе.
— Можливо... То що, підемо до тієї Пріськи разом по еліксир 

молодості?
— Я не піду, кумонько, соромно, а Ви йдіть собі з миром.
— То я теж не піду. Пощо мені ганьбитися на все село! Он подивіться, 

скілько навколо нас сидить молодих людей, давайте у них попросимо, аби 
вони придумали нам еліксир молодості, щоб жити вічно.

— Я не проти, а Ви просіть!
Вони звертаються до дітей та оголошують про табірний конкурс 

«Еліксир молодості», який триватиме протягом цього дня. Діти мають 
написати рецепт цього «щастя» — еліксиру, виготовити його та при-
нести на вечірнє зібрання. Можете використовувати як малі ємкості, 
так і великі. Наприклад, флакон від «Mary kay» парфумів, або просто 
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бочку на літрів зо сто.
Словом, товариші-координатори, повідомте наставників заздалегідь, 

що їм необхідна буде якась посудина для еліксиру. А про мораль конкурсу 
(а саме про те, що ніякого еліксиру ніхто не вигадав і не вигадає, бо всі 
люди помирали і будуть помирати — це задум Божий) ви не кажіть, бо 
на вечірньому зібранні ви так гарно їх та дітей їхніх провчите за наївність 
та необдуманість. Голову на плечах навіщо носять: для шапки, чи для того, 
щоб читати Біблію та аналізувати? Ось так...

7. Біблійна година.

Урок 8: «Міграція».
Мудрого серця вам, розуму від Бога та щирих глибоких 

молитов!

8. Робота гуртків — Табірна гра «Переселенці».

О-хо-хо-хо-хо-хо-хох! Як же ж довго описується те, що так миттєво 
приходить на розум!

Не панікуйте, гуртки відбудуться, тільки в дещо іншій формі. 
А от табірна гра підступна — з вашого боку, звичайно. Вона і гра, і гуртки 
одночасно.

Координатор терміново збирає дітей: «Увага, увага! Не так давно 
нам надійшла цікава пропозиція щодо кращої бази відпочинку. Тому вам 
дається 10 хвилин для того, щоб ви спакували свої речі у чужі, (перепро-
шую, у свої) валізи і з ними вийшли на вулицю, шикуючись по групах. 
Хто не встиг, я не винен, залишається ще на цій базі три дні, буде сам себе 
розважати. Час пішов!»

Умова гри — рівно через 10 хвилин ті діти, які вийшли «с вещами 
на выход» вчасно, сідають на підводи, або якийсь інший транспорт та їдуть 
до місця дислокації, тобто призначення. Ті, котрі не встигли зібратися 
за 10 хвилин, ідуть туди пішки.

Ви не запитали про валізи та сумки про те, що з ними робити. Та все 
ж відповідаю — вони їх поки що залишають на старій базі, бо надійшла 
ще новіша інформація, що дирекція того табору виявила свою лояльність 
до нас та дозволила спершу оглянути ту місцевість, чи сподобається вона 
нам, а тоді вже будемо переїжджати. Тому речі залишаємо, замикаємо і 
відправляємося у путь-дорогу: хто верхи на возах, хто верхи на хлопцях-
наставниках (а що, колись у клубі «Майбутнє» дубнівської церкви був та-
кий гурток — «Верхи». Там один кремезний наставник садовив на плечі 
дитину і катав по території церкви. Дітям це дуже подобалося. Ще б! 
Вони, даруйте, завжди охочі сісти на голову...), а хто йде своїми ніжками.
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ніхто не здогадався — гарне велике поле, на якому їх чекає шведсько-
український стіл. На траві лежать скатертини, на скатертинах — солодощі, 
напої. Треба ж якось загладити перед ними свою провину! От ви і будете 
їх веселити.

А тепер на природі можна і гуртки провести та інші забави!
По закінченні гуртків всі, вибігані та голодні, йдемо мити руки, бо... 

Нам привезли обід!

9. Обід просто неба.

Обід — просто супер! Смачний обід на природі. Це так гарно і романтич-
но! І це так складно для кухарів! Задобріть їх чимось, щоб не сварилися.

10. Табірна гра продовжується.

Конкурси на галявині:
спортивні естафети; 

виготовлення з підручного матеріалу одноразових мішків чи тор- 
бин для тимчасового переселення;

виготовлення булави; 

знайти на галявині докази існування кумедних метаморфоз. Наприк- 
лад, була тут людина, а стало — сміття. Що відбулося? Правильно — 
з’явилося безкультур’я. Або ще один приклад. Росло собі дерево, є 
зламана гілка. Що відбулося? Вітер пронісся і т. д.

Покладаюся на ваш креативний розум, адже не знаю тієї місцевості, 
на яку вас занесе табірна гра «Переселення». До речі, ви трохи позирай-
те на годинник, щоб вчасно повернутися на базу, а то дітям ще потрібно 
валізи порозпаковувати, речі покласти на свої місця, «Еліксир молодості» 
придумати та й душ прийняти.

11. Снек.

12. Вечірнє зібрання.

(Хід зібрання дещо змінений, у зв’язку з постановкою вистави).
Нехай начувається наша дітвора! Вони ж думають, що сьогодні всі 

сюрпризи у нас закінчилися! А не тут-то було!
Презентація «Еліксирів молодості». От парадокс — у кожної групи  
вони різні! А чи знайдуться сміливці, які захочуть на собі перевірити 
ці напої? НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ЇМ ЦЬО-
ГО РОБИТИ! Я запитала для того, аби діти самі переконалися 
в нікчемності такої затії. А проповідник гарно підбиває підсумок 
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лише на небі.

Проповідь. 

Вистава «Метаморфоза», або «Як стають метеликом». 
Це дійство досить енергозатратне, тому що потребує чимало часу, 

підготовки, декорацій і вивчення слів самими акторами. До нього слід го-
туватися заздалегідь, напередодні виїзду, бо в самому таборі не матимете 
часу.

Сценарій вистави
Ранок. Сходить сонце. Чути, як грають на скрипочках коники-

стрибунці, гавкають за селом собаки, мукають корови, жінки співають 
українських пісень, йдучи до колодязя по воду. Навколо них бігають діти 
у вишитих сорочках.

Дві українки ідуть із коромислом, звучить українська народна пісня. 
Вони стають обіч сцени, розмовляють, шепочуться, сміються. З-за вели-
чезного листка капусти визирає Гусінь.

Гусінь: Ой лишенько, які вони великі, ці кольорові гусениці!
Порадниця: Це не гусениці, це — люди!
Гусінь: Правда? А я, було, подумала, що й сама такою колись стану. 

Великою-превеликою! Мені матуся колись розповідала про те, що всі 
на світі гусениці в певний період свого життя стають іншими. Легкими та 
крилатими.

Порадниця: Вона правду казала. Настане час — і ти змінишся, але 
станеш не людиною, а іншою істотою, з новим тілом та новим вбранням. 
Навіть матимеш нове ім’я. До речі, а як тебе звати, а то ми розмовляємо 
так, ніби давні подруги, хоча навіть імен одна одної не знаємо?

Гусінь: Я — маленька гусениця Гусь-гусь.
Порадниця: Я — Іванка, буду твоєю Порадницею, годуватиму тебе, 

поїтиму росами, вчитиму, як правильно жити і що потрібно відповідати 
вітру та дощу, коли ті захочуть прийти до тебе в гості; а ще я буду захища-
ти тебе від злих ворогів.

Гусінь: Захищати від злих ворогів? А хто це такі — вороги? І чому 
вони злі!?

А їх багато!?
Порадниця: Ще й як багато!!! І кожен із них не любить тебе, кожен 

хоче з тебе поглумитися, зробити тобі боляче.
Гусінь: (сумно) Але чому? Я ж нічого поганого не зробила? Чому вони 

хочуть, аби я плакала?
Порадниця: Я дам тобі відповідь, але вона буде не зовсім приємною!
Гусінь: Дарма! Кажи, як маєш, а то я вже й не знаю, що думати...
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Звучить тривожно-зловісна музика. Гусінь та Порадниця ховаються 
за капусту. Прилітає Жук. Руки в боки — і починає співати (казати):

Я страшний і чорний Жук,
Всіх щипаю, хоч й без рук.
В мене сильні грізні лапи —
Їм повинні їжу дати!

Я ніколи не жартую,
Стиха гусениць вартую.
Хочу на капусту сісти,
Щоб їх їсти, їсти, їсти.

Підходить до капусти, за якою заховані Порадниця та Гусінь.
Жук: Виповзайте, зелені красуні! Ха-ха! Я вас ще здалеку побачив! 

Ха-ха! Від мене не втечете!
Гусінь: А ми і не збиралися втікати. Просто заховалися!
Жук: Наївна істото! Ти заховалася, бо боїшся мене!?
Гусінь: Дуже боюся!
Жук: От і правильно! Я великий, грізний, сильний... Я всіх гусениць 

однією лапою можу розчавити! Показати?
Гусінь: Ні, не треба! Я і так тобі вірю.
Порадниця (до Гусениці): Швиденько втікаймо, а то цей злий Жук 

хоче тебе схопити. А тобі потрібно жити і рости, щоб стати гарною-
прегарною. Біжи за мною!!!

Починають бігати по сцені. Порадниця з Гусінню — за руку, Жук — 
за ними. Звучить метушлива музика.

Жук: Ой зловлю! Ой укушу! Я ж бо тут найсильніший, я ж бо тут 
найстрашніший! Вам від мене не втекти! Неодмінно наздожену!

А ж тут по канату на сцену спускається Павук.
Павук: Хто тут найсильніший, кажете? Хто тут найстрашніший, 

мовите?
Всі зупиняються і замовкають. Стихає метушлива музика.
Павук (намотуючи сірі нитки собі на руку починає говорити або 

співати):

Я Павук, тчу павутиння,
Це моє міцне творіння.
В нього втраплять всі невдахи,
Всі сліпі малі комахи.
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Щоб їм лячно було спати.
Ей, ховайтесь всі в траву.
А то лапи пов’яжу.

Будете тоді благати,
Будете мене вмовляти.
Відпустити вас на волю,
На зелененьку квасолю.

До веселої травиці,
До медової живиці.
«Ні», — скажу і не пущу.
Я для кого павутиння тчу?

Повертається до переляканих комах.
Павук: Чули, на що я здатен?
Жук (винувато): Звісно, що чули, чули... Як могли таке не почути? 

Я тут трохи поспішив, погарячкував. Ти вже прости!
Павук: Яке прости! Лапи сюди давай!
Жук (жалібно): Навіщо?
Павук: В'язати буду. Оце зв’яжу і до діток своїх занесу.
В’яже лапи Жуку. Той просить:
Жук: Благаю тебе, о вельмишановний Павуче, відпусти мене, я тобі 

ще у пригоді стану.
Павук: Ні за що! Знаю я тебе, брехливця і вихваляку. Підеш, прибе-

реш у моєму дуплі, вимиєш підлоги, начистиш черевики усім моїм ста 
дітям, протреш вікна — тоді, можливо, я і подумаю.

Жук: Добре, добре, пане! Зроблю усе, як Ви забажаєте.
Кланяючись, іде зі сцени.
Павук гордо походжає по сцені.
Гусінь: Іваночко, скажи, а навіщо мені оце все? Чому я маю втікати, 

захищатися, переховуватися? Чому маю потерпати від злих комах, від 
голодних павуків. Я ж так тремчу від страху, що здається, серце от-
от не витримає і вилетить із грудей.

Порадниця: Гусеничко, всі ми час від часу переживаємо якісь 
труднощі. Хтось більші, хтось — менші. Але вони загартовують нас, 
роблять сильнішими та витривалішими. Тобі вони потрібні, аби ти 
зрозуміла, що є на світі добро і зло, любов і ненависть.

Гусінь: А сказати про це просто так не можна?
Порадниця: Ні. Не можна, тому що тільки порівнюючи ми вчимося 

цінувати те, що дароване нам Богом.
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не бачити (затуляє очі), не чути. Не тремтіти від страху. Просто гуляти 
собі лугом і не озиратися довкола, не чекати, що хтось прилетить до тебе 
і забере своїм дітям на обід.

Порадниця: Гусеничко, у тебе все ще попереду. Повір мені. Колись і 
ти зможеш літати!

Гусінь: Літати? Не обманюй мене. Я розумію, що ти хочеш мене 
заспокоїти, але обманювати — це так негарно.

Порадниця: Я ніколи не обманюю. Настане час, коли ти отримаєш 
нове життя від Бога, нове тільце, нові крила...

Знову звучить тривожна музика. Здіймається вітер. Залітає на сце-
ну Птах, гордо махає крилами.

Птах:
Птах високої гори,
Птах смачненької кори.
Гусениць люблю збирати,
Ними друзів пригощати.

Яка користь з тих повзучих,
Зеленючих, нелетючих?
Бридкі гусениці всім,
Так живуть собі на сміх.

Яка користь з ненажер?
Ні шляхетності, ані манер!
Так живуть собі на лихо,
Тихо-тихо, тихо-тихо!!!

Птах: О як мені поталанило! Летів на Гусінь, а прилетів ще й на Паву-
ка. Подвійне частування — це ситненько! (Потирає крилами). Ану, ходи 
до мене, товстенький Павучку.

Павук: Ще чого! Так я тебе і послухався! Відкривай ширше свій вели-
кий дзьоб! Тільки не на мене, бо я втечу, тільки мене і видко!

Птах: Ах ти, малий нахабо! Ти як зі старшими розмовляєш? Тебе хто 
таких манер навчив?

Павук: Ви — жадібні і ненаситні птахи, які так і полюєте, аби якого 
Павука вхопити та до свого гнізда віднести.

Сперечаються.
Птах: Ходи до мене!
Павук: Дзуськи!
Птах: Я однаково тебе впіймаю.
Павук: Ти спершу спробуй.
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Павук: Ха-ха-ха!
Сперечаючись, зникають зі сцени. У цей час перелякана Гусінь 

звертається до Порадниці:
Гусінь: Іваночко, голубонько, скажи, що мені робити?
Порадниця: Ховайся у капусту і щосили їж її листя, тоді ти швидше 

ростимеш і швидше забудеш про небезпеку. Тільки не потрапляй на очі 
цьому довгоногому Птаху, а то він голодний і сердитий.

Гусінь: А всі голодні птахи сердиті?
Порадниця: Всі!
Гусінь: А всі птахи люблять комах поїдати?
Порадниця: Тихіше! Всі птахи люблять частувати гусеницями. Їж. 

Не зупиняйся! Ростимеш швидше!
Гусінь (із повним ротом): А якщо я стану гладкою, то буду негарною.
Порадниця: Для птахів усі гладкі гусениці — справжні красуні.
Гусінь (розгублено): Нічого не розумію! То навіщо тоді я їм, щоб мене 

з’їли?
Порадниця: Ні, маленька капустоїдко! Ти їси для того, аби швидше 

дорости до кокона.
Гусінь: До коко... Повтори, до чого? ( і знову вминає листок 

капусти).
Порадниця: До кокона. Це твій новий дім. Заховаєшся у нього і будеш 

в безпеці.
Гусінь: А я у ньому житиму з тобою?
Порадниця: Ні, моя крихітко, у ньому ти житимеш сама. Але тобі 

не буде там страшно. Ти заховаєшся у кокон — і заснеш. А коли проки-
нешся, то тебе не сміє зачепити навіть цей пернатий Птах.

Гусінь: Я буду такою страшною?
Порадниця: Ні, ти будеш такою гарною! Бо ти змогла подолати всі 

страхи, всі труднощі у житті, ти змогла втекти від злого Жука, від повзу-
чого Павука та від голодного Птаха. Ти змогла дорости до дивного пе-
ретворення. Ти все стерпіла, все пережила, все знесла... І тому дочека-
лася свого щастя! І житимеш тепер не у цій зеленій капусті, а — в лузі, 
серед високих трав та пахучих квітів, де на скрипочках грають коники-
стрибунці, де бджоли збирають солоденький мед і росою вкриваються 
зелені листочки найтендітнішої травинки.

Гусінь: Я геть жувати перестала. (Гладить свого животика). По правді 
кажучи, наїлася досхочу.

Порадниця: Ось і добре. Ходімо, я тебе відведу до кокона.
Підходять до кокона. Порадниця відчиняє його двері. Заходить туди 

Гусінь. Вони прощаються:
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в усьому світі!!!
Гусінь: Прощавай, люба Іваночко! Я ніколи тебе не забуду, як і не за-

буду того, що ти врятувала мені життя.
Двері зачиняються. (Кокон має бути виготовлений так, щоб на зво-

ротному боці були двері, через які дитина виходить та переодягається 
на Метелика).

Дитяча співоча група виконує гарну пісню.
Порадниця підходить до кокона, проте звертається до юних 

глядачів:
Порадниця: Як ви вважаєте, дітки, мені вже можна відчиняти двері 

цього кокона?
Відповіді дітей.
Порадниця: Ви гадаєте, ще зарано?
Відповіді дітей.
Порадниця: Гаразд, зачекаю. (Знову звертається до дітей). Але, мож-

ливо, вона забула про наш світ? Про мене, про вас? Забула про нас усіх, 
які так чекають на неї?

Відповіді дітей.
Порадниця: Так, ви маєте рацію. Коли настане її час, Гусінь сама 

відчинить собі двері. Але то вже буде не Гусінь. А хто, ви знаєте?
Відповіді дітей.
Порадниця: Які ви у мене розумні. Хто ви?
Відповіді дітей.
Звучить ніжна музика.
Відчиняються двері кокона. Звідти виходить переодягнений герой. Те-

пер це — Метелик.
Він виконує гарну пісню.
Метелик: Доброго дня, Іванно!
Порадниця: Здрастуй, прекрасний Метелику!
Метелик: Доброго дня, діти!
Відповідь дітей!
Метелик: Як довго я спав! Як довго не бачив цього неба, цього сонеч-

ка! Як же ж довго я не чув спів птахів та не ласував бджолиним медом!
Порадниця: Так, минуло чимало часу — і ти змінився.
Метелик: Змінився? Як?
Порадниця: А ти подивися на себе в дзеркало!
Підносить йому дзеркало. Він милується собою.
Метелик: О, тепер я не бридка Гусінь, а гарний Метелик. (Кружляє 

навколо дзеркала).
Порадниця: Не кажи так, тому що й гусениці гарні, але й метелики 

також гарні. Просто у кожного із нас — своя врода. Всі ми створені Богом 



90

Д
ен

ь 
8 для того, щоб жити і насолоджуватися життям. У гусениць — своє життя, 

а у метеликів — своє.
Прилітають Жук, Павук, Птах. Захоплено:
Жук: Я милуюся твоєю красою, Метелику! Візьми мене у коло своїх 

друзів!
Павук: Я пишаюся твоєю витривалістю, Метелику! Візьми і мене 

за друга!
Птах: А я захоплююся твоїм невпинним бажанням жити, мій прекрас-

ний Метелику! Чи можу я сподіватися на нашу дружбу?
Всі вони знімають шапки (маски) перед Метеликом.
Порадниця: І я радію твоєму щастю, мій хоробрий Метелику. Ти 

переміг усі страхи, всі труднощі та негаразди — і став надто гарним, аби 
не помітити тебе. Ти заслужив свою вроду!

(Звертаючись до залу): Ось так відбулася метаморфоза, повне пере-
творення Гусениці на Метелика. Саме так і народжуються всі Метелики 
на світі. Це перетворення задумане Богом. Але людське серце, яке буває 
злим, також може пережити свою метаморфозу, внутрішнє друге духовне 
народження, його змінити може Господь, зробивши серце добрим. Варто 
лише людині звернутися до Бога у молитві.

Звучить мажорна українська пісня. Виходять на сцену дві українки, 
приєднуються до акторів.

Порадниця: Нехай ця вистава, яку ви щойно переглянули, проілюструє 
вам земне і вічне життя. Настане той час, коли всі люди перетнуть кордон 
земного життя та вічного і стануть перед Богом. Тоді Своїм дітям Бог 
подарує нове тіло, яке не знатиме ні хвороб, ні голоду, ні холоду. Знову 
відбудеться метаморфоза. Повне перевтілення із земного тіла у вічне. І 
у всіх дітей Божих попереду буде одне велике щастя на всіх. Ми бажаємо 
цього вічного щастя усім вам, дорогі наші глядачі!

Завіса.

13. Вечірнє спілкування по групах.

У кав’ярнях наших міст продається зелений чай, який «загорнутий, 
як колобок, як горошина». Коли цю велику чайну «горошину» зали-
ти кип’яченою водою, то через 4-5 хвилин вона розкривається квіткою, 
інколи двома. Не знаю, як він правильно називається, проте, якщо його 
купити на кожну групу і заварити, то матимете нагоду ще раз показати 
дітям диво, яке підіб’є підсумок сьогоднішньому дню: «Було одне, а стало 
інше».

14. Відбій.

Нарешті, щось є спокійне у цьому таборі. СОН!!! А життя день у день, 
пліч-о-пліч із нашими дітьми — це таке гарне снодійне!
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Назва дня: 

« Не все те 

золото, 

що блищить»

Мета:

навчити дітей розрізняти 

оригінал від підробки, тобто віру 

від невір’я. Або, іншими словами 

кажучи, істинне християнство 

відрізняти від вдаваного, 

духовне відродження — від 

простої молитви покаяння.

Хід дня:

1. Підйом.

Як вам звучить це слово? Мені трохи грубувато, як у армії. Давайте 
назвемо його прокиданням, позіханням, потягуванням, спусканням ніг із 
постелі, кавуванням ...

2. Ранкова молитовна зустріч команди.

Нагадайте дітям про те, що до закінчення табору залишилося лише 
два дні. Ви думаєте, вони їх не рахують? Знаходьте у Бога друге дихання! 
Ще лишилося зовсім трішки. Як подяку вашій витривалості, дарую вірш, 
який буде доречний нашій сьогоднішній темі.

* * *
Сповідь буває різною.
Сповідь буває рідною.
Все залежить від настрою
і чужого, і нашого.
Кожне слово — то серце,
Позови — і озветься.
Сповідь пахне молитвою,
і вечірньою тишею.
Як то добре, що сповідь буває ще...

О. Медведєва
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Запропонуйте дітям замість пасти почистити зуби білою крейдою, бо 
ж день «замінників» уже розпочався.

4. Зарядка.

Дорослих ведучих-спортсменів замініть дітьми. Нехай вони сьогодні 
демонструють своє «зарядкове» мистецтво.

5. Сніданок.

Так, що ж тут замінити? Може, вже, нарешті, дати дітям спокій? Нічого 
подібного! Керамічні тарілки замініть пластмасовими одноразовими, кух-
лики — одноразовими склянками, металеві виделки — пластмасовими. 
«А якщо у нас денний табір і ми постійно використовуємо одноразовий 
посуд?» — запитаєте ви. Я передбачала подібну ситуацію. Придумайте 
щось самі! А коли придумаєте, то повідомте мені. Я приготувала пода-
рунок для того, хто гарно вирішить цю ситуацію! Отож, давайте знати 
про свій креатив!

6. Лінійка.

Тут, як ніде, доречні справжня лінійка та бутафорна. 

Знову підступний конкурс! Він носить назву «Українські гроші».  
Його завдання полягає в тому, що діти протягом дня мають ви-
готовити українські гривні номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200. 
А на вечірньому зібранні їх продемонструвати. Ось тут вони і по-
падуться знову! Хіба не знає сьогоднішня молодь, що за підробку 
грошей в Україні карають? А якщо якась малеча і не знала про це, 
то незнання закону не звільняє їх від відповідальності.

Інсценівка «Їде тато за кордон». 
Весела українська сімейка — батько, мати, два сини збираються в путь-

дорогу — до самої Польщі, до меншого брата 
батька Пилипа по материній лінії, Яцика. 
Воза рихтують, колеса до воза підкачують; 
кладуть на нього сіно, «клунки» — це те, 
що зараз називають валізою. Раніше весь 
одяг клали на простирадло і зв’язували 
вузлом; харчі (обов’язково — сало, 
бутель молока, хліб, кручені ковба-
си, для сміху — консерви), вудочку, гумові чобо-
ти для рибалки, велику пляжну парасолю... Жінка 
користується парфумами, чоловік її підганяє, щоб швидше збиралася, 
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вони цього воза та й їдуть. Аж раптом неждано-негадано — кордон!
— Стій! Не руш! — каже прикордонник.
— Та що треба? — сердиться Пилип.
— Документи показуй! Пашпорт та візу.
— Жінко, ми брали документи? — звертається до Мар’яни.
— Зараз подивлюся, — копирсається в сіні. — Брали. Нате. — Подає 

пашпорти.
— Так, пашпорти є, геть чотири. А де ваша віза? — знову досаждає 

прикордонник.
— Віза...Віза... що це таке? — Пилип у задумі.
— Ей, жінко, дай йому якусь валізу, нехай відчепиться!
Мар’яна тицяє йому в руки клунок з одягом. Прикордонник 

спантеличений:
— Нащо це все мені? Я хабарів не беру! Мені потрібна ваша віза. 

Тільки тоді я перепущу вас через кордон.
— Віза...Віза...Що ж це за документ такий? — Пилип ще в глибшій 

задумі.
— У нас є сало. Підійде? — запитує у прикордонника.
— Ні, потрібна тільки віза.
— У нас є ковбаса. Підійде? — знову запитує у працівника української 

митної служби.
— Ні, потрібна тільки віза.
— А риба?
— Ні, — сухо відповідає той.
— От ти скажи! Вчепився він до нашого воза. Я так і знав! Ще кум 

Андрій мене попереджав, що та митниця така ненажера! Все їй мало. Віз 
та віз. Ти бач — віз йому подавай! А що робити? До Польщі ж потрапити 
якось треба. Жінко, то що, віз даємо чи ні?

— Та даємо, тільки як ми будемо до Польщі їхати, га? Краму у нас ба-
гато, на плечах все не винесеш. Та й хлопці потомляться. А ти як будеш: 
верхи на конях, чи вестимеш їх за вуздечку?

— От біда, ця віза! Гаразд — бери воза, — каже прикордоннику і зла-
зить із воза.

— «Пакував сьогодні віз, повен кіз. Повен кіз. Воза на кордон привіз, 
та без віз, та без віз...» — говорить приказкою.

— Мені не потрібен віз, — голосно починає говорити прикордон-
ник. — Тільки віза. Віза. Чули? ВІ-ЗА!

— А що то таке? — допитується Пилип.
— Це таке право на перетин кордону, яке видає посольство.
— Так би зразу й сказав. Нема.
— Тоді не пущу. Повертай назад.
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Там мене і посолять. Без солі...

Ведучі лінійки пояснюють дітям значення візи і запрошують 
до уроку.

7. Біблійна година.

Урок 9 «Віза до раю».

8. Робота гуртків.

9. Обід.

10. Табірна гра «Морозко».

Мета гри: навчити дітей не лінуватися і вибирати справжнє.
Умови гри: у нас є 6 пунктів, відповідно до кількості дійових осіб. При-

ходячи на один із таких пунктів, діти, які виконали завдання героя на всі 
100%, отримують підпис червоним зарядом (вони не полінувалися); ті 
учасники, які не захотіли працювати, теж отримують підпис, проте синім 
зарядом.

Підписи — це візи, які дозволять перетнути кордон фінішу.
Нагороду отримує та група, яка першою дістанеться фінішу з усіма 

червоними підписами, бо можуть бути і такі, які дістануться першими з 
декількома синіми підписами, вони ж не затрачали час на виконання за-
вдання. Але не тут-то було! Нагороду отримує той, хто працював.

Дійові особи, одягнені відповідно до свого образу, стоять на постах, 
табірною мовою — пунктах:

Морозко — старий дідуган, який добре знає, що таке справжня праця, 
а що — лінь. У кожусі (влітку, о-о! Я йому співчуваю), з довгою бородою, 
з мішком подарунків. Він просить дітей збити його перину, подушку, ви-
трусити ковдру, і виконання завдання ретельно перевіряє.

Собачка Тяф-Тяф — людина в костюмі собаки. Просить дітей побігати 
наввипередки, знайти зариту ним кісточку, а то він, бідолаха, так ховав, 
що геть забув, де її закопав; пострибати у мішку, в якому його вивозили 
до лісу, але він знову з нього повернувся.

Мачуха — зла жінка. Вона сипле горох та вермішель на підлогу і про-
сить перебрати ці крупи та посортувати на дві кучки.

Батько — добрий чолов’яга, який любить своїх дочок і бажає їм добра, 
але дружина керує ним, не дозволяє робити все, чого він хоче. Одягнений 
сяк-так. Він просить учасників гри допомогти йому наждачним папером 
зачистити воза, розчесати коням гриви — тобто гребінцями розчесати 
траву, і повизбирувати те листя, яке він ненароком розсипав.
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9Лінивиця — гарно вбрана дівчина, вередлива, гонорова, все їй не так. 

Вона перекладає на плечі бідних дітей усю свою роботу, а саме: нанести 
води поліетиленовими пакетами і наповнити бочку, але як тільки ті до-
носять і хочуть вилити у бочку, вона їх прориває і змушує повертатися 
знову за водою, а також примушує дітей зубними щітками чистити поріг 
її дому, бо незабаром приїдуть гості.

Рідна Донька батька — добра гарна дівчина, красиво одягнена, вона 
нічого не примушує робити дітей, тільки загадує їм загадки:

«Два брати у воду дивляться, а повік не зійдуться» (береги). 

«Червоне коромисло через річку повисло» (веселка). 

«Золотий клубок по голубій хустині качається, людям усміхається»  
(сонце і небо).

«Їхав пан, у воду впав, сам не замочився, а води побільшало»  
(дощ).

«Куди ступиш — всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш» (повітря). 

«Зайде в дім — не виженеш дрючком, прийде час — сам вийде» (со- 
нячний промінь).

«Крутиться-вертиться, берега держиться» (річка). 

«Вночі спить на землі, а вранці — втікає» (роса). 

«Сидить півень на вербі, спустив крила до землі» (дощова хмара). 

«Коло носа в’ється — в руки не дається» (запах). 

«Мене ріжуть, мене б’ють, я не злюсь, стаю добрішою» (земля). 

«Ні в вогні не горить, ні в воді не тоне» (крига). 

«Чорне сукно лізе в вікно» (ніч). 

«Крил не має, скрізь літає та ще й куряву здіймає» (вітер). 

«Жувати не жую, а все поїдаю, все тільки їм, а з голоду помираю»  
(вогонь).

«Біг кінь через Дунай глибокий, як упав — заіржав, увесь світ за- 
дрижав» (грім).

«Хоч поруч іде, а сліду не залишає» (тінь). 

«Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає» (сонце). 

«Зірка сніжно-біла на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала  
краплею води» (сніг).

«Швець — не швець, кравець — не кравець, тримає в роті щетинку,  
а в руках — ножиці» (рак).



96

Д
ен

ь 
9 «Є голова, та нема волосся, є очі, та немає брів, є крила, та не літає,  

в холоді не мерзне, спеки не боїться» (риба).
Справжні переможці отримують справжні шоколадні медалі, а ті, які 

схитрили чи полінувалися, отримують крижані медалі (із замороженої 
води). Вони їх виносять на сонце — і ті розтають.

Координатори табору, про крижані медалі потурбуйтеся напередодні. 
Залийте кришки (ними закривають банки, вони бувають пластмасові та 
металеві) водою (можна і кольоровою), на них покладіть мотузочки та 
покладіть це все на ніч у морозильну камеру. На табірну гру подарунки — 
медалі готові!

11. Снек.

12. Вечірнє зібрання.

Нагородження переможців табірної гри «Морозко» як шоколадни- 
ми, так і крижаними медалями.

Підбиття підсумків конкурсу «Українські гроші». 
Координатор бере штучну купюру і прикладає її до справжньої. 

Порівнює їх і виносить вердикт: «Підробка. Не гарно! А-я-яй! Як вам 
не соромно?! Такі дорослі, а гроші підробляють! Ніколи більше не робіть 
такого! Думайте головою, за що беретеся! Фальшивість ніколи не буває 
гарною, тому переможців немає! Тра-ля-ля!»

Свідчення когось із членів команди — про фальшиві цінності  
світського життя та про справжнє життя з Богом.

Гра з дітьми «Справжнє — несправжнє». Дитина із зав’язаними  
очима має відгадати, що у неї в руках — справжній банан чи штуч-
ний, справжня квітка чи штучна і т. д.

Інсценівка «Гетьманський скарб». 
Головні герої:

гетьман Павло Леонтійович Полуботок;• 
син гетьмана Яків Полуботок;• 
Іван Сулима — син генерального хорунжого Івана Сулими, писар та • 
помічник Полуботків;
троє паничів без імені.• 

Світла господа. У ній сидять за столом усі перераховані головні герої, 
а гетьман лежить у постелі. Дуже зле йому. Помирати зібрався.

— Ми прийшли просити тебе, батьку, щоб ти з нами своїм скарбом 
поділився! — сказали паничі. — А то воюємо разом, а гроші збираємо 
кожен окремішно.
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— Золота та срібла.
— Навіщо? — продовжував він.
— Щоб тобі і нам добре жилося.

— Що маю, тим і ділюся... — захрип 
голос.

— Тільки не обманюй, батьку, і гріха 
не кажи.

— Хочеш, поділюся з тобою своїми 
болячками, хворобами, стужею і спекою, 

розбійниками по лісах, переховуванням, пого-
нею, смертями українців, зрадою?... Чого ще хочеш, щоб дав тобі?

— Кажуть, пане, в Англії чи то у Бельгії маєш рахунок у якомусь бан-
ку. Народ не бреше...

— То їдь до чужини по гроші.
— Я на Вкраїні жити хочу.
— Що ж, на Вкраїні, так на Вкраїні (довга пауза). Заповідаю вам і 

дітям своїм найбільший справжній скарб гетьмана Полуботка — Україну. 
Більшого скарбу не маю.

Інсценівка «Брудний одяг» 
Тема: в Царство Боже зможуть потрапити лише ті, в кого білі 

одежини.
Дійові особи:
Ангел — суворий, але добрий.
Багатий — впевнений у собі, дивиться на всіх звисока, веде себе на-

хабно і впевнено.
Трудівник — зі змученим обличчям.
Добродійка — добра, за своє життя багато робила добрих справ, чим і 

пишається.
Людина з Біблією — вчитель, гарно знає Біблію.
Молитовниця — з набожним виразом обличчя.
Страждалець — зі змученим обличчям.
Людина в білій одежині.
Двоє, які тримають табличку.
Реквізити:

табличка з написом «Царство Небесне»; 

барсетка для багатого; 

мішок із листами для добродійки; 

Біблія; 

— Ч

н

б
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9 одяг відповідно брудний + білий костюм. 

Музичне оформлення.

Двоє людей стоять і в піднятих руках тримають таблицю з написом: 
«Царство Небесне». Біля них стоїть ангел. На сцену виходить група лю-
дей у брудному одязі. До ангела наближається один із них із барсеткою 
грошей. Назвемо його Багатий. Він кидає в ноги ангелу барсетку.

Багатий: Тут гроші.
Ангел: Одну хвилинку! Що це за гроші?
Багатий: Тут чотири мільйони. Цього має бути достатньо, щоб запла-

тити за право на вхід в ці ворота. Ніхто на землі мені ще не противився, і 
всі переді мною схилялися. Пусти мене!

Ангел: Чому твій одяг такий брудний?
Багатий: Ти розумієш, інколи доводилося збирати гроші в бруді, і 

я не завжди йшов чистою дорогою. Але ніколи не думав, що я такий бруд-
ний! Дійсно, який же я брудний! (Відходить вбік).

До ангела підходить трудівник — людина з молотком в руках.

Трудівник: Це я приношу тобі як право на мій вхід в ці ворота і як 
символ моєї важкої безперервної праці в земному житті.

Ангел: Цього недостатньо! Як трапилося, що твій одяг такий брудний? 
Ти не можеш пройти до Царства Небесного в такому брудному одязі.

Трудівник відходить вбік. До ангела підходить жінка-добродійка. Вона 
подає ангелу мішок із листами.

Ангел: Що це?
Добродійка: Це листи. Прочитай їх, вони написані людьми, яким я ро-

била добрі діла. Вони всі гаряче дякують мені. Оскільки я була така добра, 
небо повинно бути відкритим для мене.

Ангел: Цього недостатньо! Чи можеш ти мені сказати, чому твій одяг 
такий брудний?

Добродійка: Невже це так важливо?
Ангел: Бери свої листи назад, мені не потрібні рекомендації людей. 

Я не можу впустити тебе до Царства.

Добродійка відходить вбік, приєднується до тих, кого теж не пропу-
стили. До ангела підходить людина з Біблією в руках.
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9Людина з Біблією: Ось Книга, яку я вивчав усе своє життя. Запитай 

у мене, я тобі відповім на всі запитання, навіть на найскладніші.
Ангел: Цього недостатньо. Важливо, що твій одяг такий брудний. 

Відійди.
Людина з Біблією: Так, це правильно. Чому я раніше не помічав його 

кольору? Це світло, яке виходить крізь ці ворота, вказує на його справжній 
колір. (Йде із соромом).

Підходить жінка-молитовниця.

Молитовниця: Я приношу тобі 3 612 786 молитов.
Ангел: Цього недостатньо! Чому твій одяг такий брудний? Чи не чи-

тала ти заповіту Ісуса: «А як молитесь, то не говоріть зайвого, як язични-
ки, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність?»

Молитовниця: Пробач, але мене переконали, що якщо читати мо-
литви, то всі труднощі зникнуть. Шкода! Виходить, що це неправда. 
(Відходить зі слізьми на очах).

До ангела підходить людина з обличчям страждальця.

Страждалець: Я страждав. Я багато страждав. Пропусти мене туди, 
де немає страждань і сліз, щоб я назавжди заспокоївся.

Ангел: Мені шкода тебе, але твій одяг недостатньо чистий, щоб увійти 
сюди.

Страждалець: Але я думав, що моїх страждань і сліз достатньо, щоб 
омити мій брудний одяг. О, як же я помилявся! (Відходить вбік).

Входить людина з радісним лицем, в білому одязі. Вона без перешкод 
проходить через ворота. Всі інші налітають на ангела.

Всі: Чому ця людина, яка не принесла нічого з собою, без перешкод 
пройшла до Царства? Чому ти не впускаєш нас?

Ангел: Чи помітили ви її білосніжний одяг? Цей чоловік вимив його 
в крові Агнця. Так написано в Об’явленні «і він сказав мені: «Це ті, що, 
пережили велике горе, обмили одежі свої і вибілили їх в крові Агнця. Тому 
вони перебувають тут перед престолом Божим і служать Йому в храмі 
Його вдень і вночі. І Сидячий на престолі буде жити в них». Чи чули ви, 
що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха?

Всі: Так, але ми вірили, що є й інші засоби, щоб потрапити до Цар-
ства Божого. Ми помилялися, ми хочемо зробити те, про що ти кажеш — 
омити наш одяг в цій дорогоцінній крові Христа.
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як постати перед воротами неба.

Під звуки дуже сумної музики люди відходять плачучи і ридаючи.

Наочність проповіднику: 

тарілка справжнього супу і бульйонний кубик; 

справжнє волосся і перука; 

кава натуральна і розчинна; 

тканина справжня і синтетична. 

13. Обережно, диверсії!

Не забуваймо, панове, що сьогодні остання табірна ніч і діти захочуть 
влаштувати нам «зубнопастові» сюрпризи. Уникніть цього. Нехай благо-
словенний цьогорічний табір запам’ятається усім як духовний, цікавий, 
пізнавальний і водночас як дисциплінований захід.
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Хід останнього табірного дня:

1. Ранкова духовна зустріч членів команди.

Крім читання Біблії, молитви та вирішення організаційних питань, 
ознаменуйте цей ранок приємними подарунками та словами подяки, яки-
ми ви хочете винагородити команду за дитяче служіння. Вони попрацю-
вали на славу Божу!

2. Гігієнічні процедури.

3. На зарядку шикуйсь! Раз, два!

4. Сніданок.

5. Лінійка.

Сьогодні за графіком тільки-но лінійка, попереду ще цілий день, а мені 
вже сумно. Таке враження, наче один табірний сезон мною прожитий... 
Це стається, мабуть, тому що, пишучи про табір чи для табору, я уявляю 

10-й
день

Назва дня: 

« Свій 

до свого 

зі своїм»
Приблизно так колись 

називалася краєзнавча 

рубрика у дитячому 

українському журналі 

(1940-1960 рр).

Мета останнього табірного дня:

показати дітям красу благовістя імені Ісуса Христа, пояснити всю 

важливість передачі Доброї Новини ровесникам, переконати їх 

у силі Слова, що проповідується.
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наших дітей, наставників, проживаю благословенні ранкові молитовні 
хвилини, гарну погоду і бачу задоволені очі всіх нас разом взятих. Якою 
прекрасною є табірна сім’я! Як від цього щастя не заплакати?

Діти знайомляться з темою дня. 

Оголошується конкурс на найкращу   пантоміму «Добра новина». 
Кожна група отримує сюжет події, яку вони мають беззвучно по-
ставити, а решта дітей — відгадати. Показ пантомім відбудеться 
на святковому підсумковому зібранні.

«Приїхали гості»; 

«Вам подарована путівка до «7-ми чудес України»; 

«Ви ідете до зоопарку»; 

«Народилася дитина у ваших сусідів»; 

«Ви їдете в табір»; 

«Ваш друг одужав». 

Інсценівка «Недільний ранок» 
Дійові особи: односельчани Іван та Андрій.
Зустрілися вони недільного ранку на майдані. Один іде до церкви, 

одягнений в чисте українське вбрання, другий — до шинка, і одяг у ньо-
го старий, латка на латці; неголений, нечесаний. Спинилися. Вітаються. 
Знімають картузи один перед одним.

— Ти куди, Йване, йдеш? — запитує його Андрій.
— А то ти не знаєш? — неохоче відповідає той.
— А звідки ж мені знати? Люди всюди ходять. От тільки багато хто 

з нас у неділю вранці до церкви йде, а ти, я бачу, минаєш її. Недобре 
чиниш.

— Не соли мені душу, без того щелепи зводить. Живу одним днем... 
Та яким там днем! Однією годиною, — мне у руках знятий картуз.

— То давай присядемо на колоду та й про справи наші мужицькі 
побалакаємо, — пропонує йому Андрій.

Сідають.
— Не думав бути у церкві, так біда загнала, — почав згадувати першим 

Андрій. — Коли захворіла моя донька Євдокія, а вона в нас одиначка, ти ж 
знаєш, то ми з Марією стали до Бога молитися, милості у Нього просити. 
Так боялися, так боялися... Лікарі все лиш руками розводили і казали, що 
тільки Бог може усім нам допомогти. А те дитятко... — починає плака-
ти, — як обійме своїми руками та як скаже: «Тату, не плач, я все розумію. 
Пробач мені, що тобі завдаю болю», то так і рветься душа на частини, 
мало з розуму не зійшов.
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А Бог таки почув нашу молитву та й послав одужання нашій Євдокії. 
Жива вона, здорова, червонощока, чорноброва. Як лялечка, моя донечка! 
А як посміхнеться, то здається, що квіти починають пробиватися крізь 
втоптану бруківку дороги — і цвітуть, цвітуть.

— То ти правду кажеш?
— Правду, Йване, правду! І тобі Бог може допомогти. Ти тільки по-

дивися на свою Оксану, як вона, бідолашна, постаріла біля тебе, з ніг зби-
лася, а у вас же троє дітей. Совість би мав!

— Бачив я вас, праведних. «Церква горить, а люди руки біля неї 
гріють».

— Є й такі, Іване, є всякі. Та не в них справа! А в тобі. Що ти Богові 
скажеш, коли станеш перед Ним? А діти твої чим завинили, що батька 
не мають?

— Мають!
— Де він? В горілці? В шинку? Останню скибку хліба пропиває, остан-

ню сорочку з них знімає, біля плоту валяється... Взимку по снігу босими 
ходять, у найми просяться. Який же ти батько, Іване?

— То що мені робити, коли спинитися не можу? — рве на собі 
сорочку.

— До церкви ходімо, а там Бог допоможе!
Встають. Андрій обіймає Івана і йдуть до церкви.

6. Біблійна година.

Урок 10 «Перекажи пароль»

7. Гурткам, очевидно, цього дня не судилося бути, бо ж у нас ще по-
переду ярмарок. Тому, звиняйте...

8. Табірна гра «Донеси вістку»

Опис. Всі діти в таборі діляться на дві групи (умовно, червоні і сині). 
На території табору окреслюються дві ділянки (на великій відстані одна 
від одної) — це будинки-схованки для гравців. Між ними — заборонена 
територія, на якій розкидані згортки з біблійними віршами (їх потрібно 
приготувати завчасно, вірші повинні бути короткими). Цю територію охо-
роняють прикордонники (команда). Також потрібно виділити територію 
для в’язниці, на сторожі якої стоїть лідер. У кожному з будинків 
перебуває лідер, який стежить за грою і фіксує кількість 
принесених гравцями згортків. Всі члени ко-
манди одягаються відповідно до своєї поса-
ди у грі.
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Завдання. Вибігши з хатинки на небезпечній території, взяти згорток 
так, щоб гравця не спіймали прикордонники. І зі згортком повернутисья 
до своєї хатинки. Потім їм потрібно це послання перенести до сусідньої 
хатинки. У випадку, якщо дитину при спробі перейти кордон спіймали — 
вона викидає згорток, і її відводять до в’язниці. Команда може викупити 
свого гравця за один згорток (ціна за гравця може змінюватися, значно 
збільшуватися, а потім — зменшуватися (на розсуд координатора). Люди-
на, яка йде викуповувати гравця, піднімає праву руку зі згортком догори 
і виголошує «Викуп», за таких умов сторожа не зачіпає цю людину (гра-
вець не повинен підбирати інші згортки дорогою до в’язниці і назад). Той, 
хто викуповує, і в’язень без перешкод повертаються до свого будинку і 
продовжують грати. Зміст згортка можна вивчити напам'ять і, перебігши 
до протилежного будинку, по пам’яті процитувати. Перемагає та коман-
да, яка перенесе більше згортків (оригінали чи процитовані по пам’яті).

Тривалість гри. 1,5-2 години. Координатор має стежити, щоб цікавість 
у дітей не зникла. Гра починається і закінчується за сигналом.

Територія, яка охороняється і на якій розкидані згортки

Будинок 1

Будинок 2

В’язниця
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8. Святковий обід. Фуршет.

9. Український ярмарок за зароблені перлинки.

Мета:
1) спонукати підлітків та дітей більше любити свою Батьківщину і 

людей та молити Бога за них;
2) показати, що вивчення Слова Божого завжди винагороджується 

в житті (на прикладі призів, які вони отримають за свої перлин-
ки і які, в свою чергу, вони отримали за вивчені вірші з Біблії).

Підготовка:
при вході до приміщення дітей зустрічає команда РВБ («Раді вас 

бачити»). Вони привітно зустрічають дітей і пропонують на «таксі» 
підвезти до зали, де проходитиме ярмарок за 5 перлинок. «Таксі» — це 
тачка, яка яскраво прикрашена стрічками, квітами і табличкою з номером 
«Тахі — 777».

Над дверима зали, де відбувається ярмарок, висить велика вивіска, 
розмальована в українському стилі, з написом: «Табірний ярмарок».

Усі лідери мають бути одягнені в українські національні костюми, 
особливо, ведучі, або ж мати на собі елементи костюмів: стрічки у дівчат 
в волоссі, вишиті сорочки, яскраві спідниці, солом’яні капелюхи.

Ось як виглядає торговий зал ярмарку. Буквою «П» на половині зали 
розставлені столи, на яких розкладені товари. Кожен окремий стіл — це 
окрема крамниця, на якій є вивіска з назвою цієї крамниці. Столи гар-
но прикрашені вишитими рушниками, серветками, стрічками. В кожній 
крамниці має бути окремий продавець, а на товарах — цінники з кількістю 
перлинок, які треба заплатити за певну річ. Назви крамниць:

1. Кав’ярня — тут має стояти великий самовар. Для декору біля сто-
лу на стіні мають висіти в’язки цибулі, часнику, бубликів, а та-
кож поряд стояти консервовані овочі в банках. В цій крамниці 
дітям пропонується чай, капучино, сік, солодощі, навіть, бутер-
броди і сало.

2. Крамниця забавок — тут продаються різноманітні іграшки та 
ігри.

3. Господарчі товари — тут продаються канцелярські товари 
(блокноти, олівці, ручки тощо) і засоби гігієни (зубні пасти та 
щітки, мило, дезодоранти).

4. Бутік брендового одягу — тут продається якийсь одяг — рука-
вички, шапки, шкарпетки, шарфи. Буде цікаво, коли тут стоя-
тиме велике дзеркало, біля якого можна, як в салоні, приміряти 
те, що хочеш купити.
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5. Салон краси — продаються прикраси і «все для краси» 
(гребінці, люстерка, прикраси для волосся), а також пропону-
ються перукарські, манікюрні чи косметологічні послуги.

6. Бюро ексклюзивних послуг — тут за певну плату в перлин-
ках пропонуються послуги. Перелік цих послуг розписано 
в кошторисі, що висить на величенькій вивісці в цій крамниці.

Коли дитина захоче замовити котрусь із послуг, то вона платить 
перлинки, а натомість отримує квитанцію, в якій написано послугу, що 
надається, і стоїть печатка та підпис касира. З цією квитанцією дитина 
підходить до лідера, якого обирає сама, а лідер має виконати «заявку» і 
забрати в дитини квитанцію та надірвати її як таку, що вже використана. 
(Перелік послуг є в додатку.)

План
1. Привітання.
2. Спів.
3. Молитва.
4. Показові виступи бойових мистецтв від табірних лідерів.
5. Конкурси.
6. Аукціон «Замануха».
7. Ярмарок.
8. Підсумок.
9. Молитва.

Проведення ярмарку
Дітей запрошують до зали і розсаджують як на звичайному табірному 

зібранні.
1. Привітання. На сцену виходять ведучі — Кіндрат і Горпина. 

Вітаються в українських традиціях. Ведуть між собою діалог 
про те, що як добре в нас в Україні, які гарні у нас традиції, ко-
стюми, ярмарки, різні забави!

Вітаємо вас з тим, що ви українці! 
Вітали, а за здоров’я не спитали... 
Як ви себе почуваєте? 
Себе не чую зовсім, а от тільки те, що ви скажете! 
Тоді я з вами здороваюся, вітаюся та чоломкаюся! 
Люди кажуть, що на всякий чмих не наздоровкаєшся! 
Тоді проходьте до господи. 
Просили їсти, та ніде сісти... Що це тут так багато людей? 
Так ярмарок же ж у нас! Ви не знали? 
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2. Спів.
Оскільки українці — співочий народ, то маємо зараз дове-

сти, що ми гідні сини нашого народу і рідною мовою від щи-
рого серця прославимо нашого Господа, Котрий так щедро нас 
обдаровує. Співаємо 2-3 пісні. Наприклад: «На чудовій Україні»; 
«Моя молитва нехай лине».

3. Молитва. Всі разом моляться за Україну.
4. Показові виступи бойових мистецтв від лідерів табору.

— Горпино, а чи знаєш ти, що Україна з давнини славилася 
сильними богатирями?

— Звичайно, і я навіть знаю кількох таких героїв. Більше 
того, саме зараз і лише ті, хто присутній на нашому ярмарку, 
мають змогу на власні очі побачити демонстрацію їхніх бойо-
вих мистецтв!

— Отож, зустрічайте — богатирі нашого часу! І ні в якому 
разі не намагайтеся повторити їхні трюки.

На сцену по черзі виходять кілька лідерів клубу і показують 
невеличкі номери, які виявляються розіграшами.
1) «Стояння на одному пальці». Лідер, який виходить, щоб про-

демонструвати цей номер, розповідає, що вміє робити сальто 
і стояти на руках. Цьому він вчився довгий час (було б доб ре, 
якби цей лідер дійсно став на руки). Але ще довше він вчився 
стояти на одній руці, а потім — і на одному пальці. Але все ж 
таки навчився! «Можливо, ви не вірите? — каже він. — Але 
я можу це показати!» І ось що він робить — нахиляється, 
кладе свою долоню на підлогу і стає ногою на один палець. 
«Ось я і стою на одному пальці», — каже він.

2) «Зашию папір». Лідер виходить на сцену з аркушем паперу 
в руках і каже: «Зараз у вас на очах я цей аркуш порву на дрібні 
шматочки і за одну хвилину зашию. Не вірите? Але для цього 
мені потрібен асистент». Коли із залу до нього виходить до-
броволець, лідер демонстративно рве папір на дрібні клап-
тики, а тоді швидко закидає їх асистенту «за шию», тобто 
за комір.

3) «Я бачу кролика». Лідер викликає на сцену 5-7 добровольців, 
які хочуть зараз побачити кролика. Шикує їх в одну шеренгу, 
плече до плеча, а сам стає на початку цієї шеренги. Учасни-
ки мають швидко, один за одним, повторювати за лідером 
його рухи. Спочатку він витягує вперед ліву руку, потім — 
праву, далі підіймає їх угору, тоді — піднімає одну ногу (все 
це робиться дуже швидко), присідає на одній нозі, а тоді 
різко штовхає в плече того, хто стоїть упритул біля нього, 
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а той, звичайно, втрачає рівновагу і падає на того, хто стоїть 
упритул біля нього, і таким чином усі падають, як рядочок 
доміно.

5. Конкурси.
1) «Кока-кола через соломинку». Викликається 4 учасники. 

Кожному дають по одній пляшці 0,5 літра «Кока-коли». 
У кожну пляшку встромлена соломинка. Учасники мають 
випити воду через соломинку. Того, хто вип’є першим, на-
городити великою пляшкою «Кока-коли».

2) «Яблука на нитці». Викликається три учасники. Перед 
ними на нитці висить три яблука. Конкурсанти без допо-
моги рук мають з’їсти по яблуку. Того, хто впорається пер-
шим, нагородити кілограмом яблук.

3) «Ласунка». Запрошується три пари учасників, яким 
зав’язують очі. Кожному в руки дається кремове тістечко. 
Виграє та пара, яка першою з’їсть свої тістечка. Але є умо-
ва — «половинки» мають годувати один одного.

4) «Мода». Запрошується три учасники, котрим зав’язують 
очі. Перед ними висипають цілу купу одягу із «секонд-
хенду», де більшість речей є для малесеньких дітей, або 
гігантських розмірів. Завдання: потрібно якнайшвидше ви-
брати собі 3-4 речі і вдягнутися. Перемагає найпрудкіший і 
«наймодніший».

6. Аукціон «Замануха».
1) На сцену виноситься чорний ящик. Ведучий робить рекла-

му і каже, що в цьому ящику лежить дуже цінна і корис-
на річ. А отримає її той, хто запропонує більшу кількість 
перлинок. Стартова ціна — 10 перлинок. Той, хто давати-
ме найбільшу суму, отримує в подарунок із чорного ящи-
ка 2 квитки в цирк, або зоопарк, або на каток (залежно від 
того, що є у вашій місцевості).

2) Знову на сцену виноситься чорний ящик і оголошуються ті 
ж умови. З огляду на попередній подарунок, діти почнуть 
активніше брати участь в аукціоні. Але цього разу приз-
сюрприз — це пучок бананів.

7. Ярмарок. Усіх дітей запрошують на торги. І саме зараз вони мо-
жуть нарешті купити за свої перлинки все, що забажають, — 
звичайно ж із того, що продається чи пропонується на ярмарку. 
Щоб було цікавіше, продавці і покупці можуть навіть торгува-
тися, як на справжньому базарі.
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8. Підсумок. По закінченні ярмарку, коли всі перлинки будуть 
витрачені, дітей зібрати для загального підсумку зустрічі.

То ви вже переконалися, наскільки важливо вивчати Слово 
Боже? І не лише тому, що за це у таборі перлинки дають, а й 
тому, що «Усе Писання Богом натхнене, і корисне до навчання, 
до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа 
людина була досконала, до всякого доброго діла готова»

(2 Тимофія 3:16-17).

9. Молитва. Разом із дітьми подякуйте Богові за те, що Він гово-
рить із нами. Прославте Його за те, що Слово Його «живе та 
діяльне» в нашому житті.

10. Вечірнє святкове зібрання.

Вся команда врочисто вбрана. Звучать християнські українські 
пісні.

Показ пантомім   «Добра новина».

Відеоролик «Історія про місіонерів», безпосередньо Сашу Чиги- 
рьову. (Запис на диску).

Інсценівка «Місіонери». 
Тема: заклик до місіонерського служіння — ваше місце не зайняте.
Актори: для цієї інсценівки необхідно 6 чоловік. Із них один — веду-

чий, а інші п’ятеро — місіонери.
Реквізити: ставиться 6 стільців в ряд на однаковій відстані. Кожен 

місіонер стає перед своїм стільцем.
Костюми — звичайні.
Дії: починає грати спокійна музика. Ведучий читає свої слова завжди 

під музику. Потім перший місіонер каже напам’ять свої слова, після чого 
сідає на стілець. Знову слова автора під музику, потім наступний місіонер 
каже свої слова і сідає. І так роблять всі. Наприкінці ведучий вказує 
на порожній 6-й стілець і каже слова за сценарієм (див. сценарій).

Ведучий: Перед вознесінням Ісус зібрав Своїх учнів і сказав: 
«Дана Мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що вам Я заповів. І ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку!» І вони пішли і проповідували скрізь 
при Господній співпраці і підкріпленні. Одним із перших, хто вико-
нав Велике Доручення, був Апостол Павло.
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Апостол Павло
Я — Павло, волею Божою Апостол 

Ісуса Христа. Обрізаний 8 дня, із роду 
Ізраїлевого, коліна Венеямінового, 
єврей від єврея, за навчанням фарисей, 
за ревністю гонитель Церкви, за прав-
дою законною — непорочний. Але те, 
що для мене було перевагою, те заради 
Христа я вважаю за ніщо. Отож, я можу 
похвалитись у Христі Ісусі в тому, що 

зробив усе, що Він повелів. При цьому я старався благовістити не там, 
де вже було відоме ім’я Христове, щоб не створювати церкви на чужій 
основі. Подвигом добрим я підперезався, справу здійснив, віру зберіг, і 
тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь.

Ведуча: Господь створив на землі Церкву, і ворота пекла не здо-
лають її. Минули століття, а християни постійно проповідували і 
проповідують Слово Боже. Шотландія, початок XIX століття. В цей 
час народився на світ Девід Лівінгстон, який згодом став місіонером 
в Африці.

Лівінгстон
Мене звати Девід Лівінгстон. Я народився 

в Шотландії в 1813 році в бідній сім’ї. Мені дове-
лося з 10-ти років працювати на фабриці. Після 
роботи я відвідував школу, де понад усе мене 
приваблював урок географії. Ще будучи юна-
ком, я вирішив стати місіонером і проповідувати 
в тих місцях, де люди не чули про Христа. 30 років 
мого життя були віддані місіонерству в Африці. 
Крім проповіді, я допомагав хворим і нужден-
ним, пробираючись все далі і далі вглиб континенту. Господь завжди охо-
роняв мене від диких звірів і небезпек і покликав до Себе в 1873 році.

Ведуча: Те ж століття. Мері Слесор. Господь використав цю 
жінку для благовістя в диких африканських країнах, де в той час ще 
панував канібалізм.

Мері Слесор
Я — Мері Слесор. Африканці називали мене також «білою матір’ю», 

тому що я багато турбувалася про них. Я була місіонеркою в Африці в той 
час, коли місцеве населення ще нічого не чуло про істинного Бога. Часто 
Бог використовував мене, щоб не допустити місцевої війни. Господь давав 
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мені стільки сміливості для проповіді Євангелія, що 
найсуворіші африканські племена схилялися перед 
іменем Ісуса Христа і приймали Його як свого Спа-
сителя. В ті часи в Африці був звичай вбивати одно-
го з малюків, які народилися близнюками, оскільки 
вважалося, що друге дитя — від диявола. Я брала 
таких дітей під свій захист і була їм матір’ю. Коли 
я вже лежала на смертному ложі, за мною доглядала 
одна гарна людина. Це була одна із близнюків, яку 
я врятувала від смерті багато років тому.

15 січня 1914 року Господь забрав мене до Себе.

Ведуча: А тепер перенесемося до Сполучених Штатів Амери-
ки. Дуайт Ліман Муді. Ще ніхто не знає, що Бог приготував цього 
чоловіка для розповсюдження Свого Слова. Але саме через Муді 
Господь створив церкви і недільні школи в США та інших країнах.

Муді
Моє ім’я — Дуайт Ліман Муді. День мого на-

родження — 5 лютого 1837 року, штат Масса-
чусетс, США. Мене знають у всьому світі як 
відомого євангеліста. Але своє життя я присвятив 
Господу не відразу. В молодості я планував заро-
бити якомога більше грошей і зробити кар’єру. 
Подорослішавши, я відмовився від своїх гарних 
заробітків, щоб повністю віддатися служінню 
Христу. Господь дав мені дар проповідувати. Де б 
я не євангелізував, — всюди приходило багато 
людей, так що в приміщенні ставало тісно. Мене 
запрошували до різних церков США, Англії та 
Ірландії. Господь використав мене як інструмент у Своїх руках. І після 
моїх проповідей своє життя Христу вирішували віддати тисячі і десятки 
тисяч людей. Я здійснив велику працю для Бога. Перед смертю я сказав: 
«Сьогодні я отримаю вінець життя. Це прекрасно!».

Ведуча: Джеймс Гадсон Тейлор. І ця людина, почувши Божий 
заклик, відгукнулася на нього. Своє життя він присвятив проповіді 
в Китаї.

Тейлор
Мене звати Джеймс Тейлор. Ще задовго до мого народження батьки 

присвятили мене Богу. Як написано у книзі Вихід, у 13 розділі: «Посвя-
ти Мені кожного перворідного...» З дитинства я мріяв стати місіонером 
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у Китаї, але, оскільки був дуже хворобливою 
дитиною, то батьки вже і не сподівалися на це. 
Однак у 18-річному віці я став посилено займа-
тися спортом, вчив китайську мову і готувався 
до поїздки. В той час, коли я почав євангелізацію, 
в Китаї йшла війна. Щоб бути ближче до людей, 
я не тільки вивчив їх мову, але й уподібнився 
до них в одязі, в зачісці, в житті. Найбільша спра-
ва в моєму житті — це заснування «Китайської 
місії». Я сприяв відкриттю християнських церков 
у Китаї і духовному пробудженню народу. Коли 
дізнався, що мені залишилося зовсім небагато жити, то я сказав своїм 
друзям: «Навіть якби мені було дано тисяча життів, кожне із них належа-
ло б Китаю».

Ведуча: А це місце поки що не зайняте. (Ведучий вказує 
на останній порожній стілець). Можливо, воно приготовлене 
для когось із вас? Можливо, хтось із присутніх у залі почує Божий 
заклик і відгукнеться на нього, як це зробив пророк Ісая. «І по-
чув я голос Господа, Який сказав: «Кого Мені послати? І хто піде 
для Нас?» І я сказав: ось я, пошли мене». «Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа». Амінь.

Проте проповідувати ми можемо кожен на своєму місці: в школі, 
технікумі, університеті, по сусідству, на вулиці. Головне — розповідати 
про Бога те, що ти знаєш.

Проповідь. 

Оголошення переможців, котрі вибороли кубок табору. 

Вручення грамот на зразок «Подяка батькам за гарне виховання  
доньки», «Подяка батькам за гарне виховання сина», «За успіхи 
у спорті», «Диплом обдарованій дитині», «Найкращому музикан-
ту» і т. д.

Вручення дітям іменних подарунків, що нагадуватимуть їм  
про табір. Це можуть бути шовкові вишиті шарфи з логотипом 
табору та українським узором, або дитячі вишиті подушки теж з 
українським орнаментом та логотипом табору, або дерев’яні кухли-
ки, або настінні годинники з біблійною цитатою та назвою табору. 
Наставники в подарунок отримують особисті вишиванки.

Святковий салют. Табірний сезон 2010 вважається закритим! 

Молитва подяки. 




