
ПРОГРАМА ЗА ЛЕТЕН ОТДИХ НА МОРЕ  „ЛЯТО В КАДРИ“ 

Продължителност на смяната – 6 дни 

Възрастова категория – 11 – 14 години 

База – Детски лагер „Чавдар“, община Обзор 

Настаняване – 3 – местно  

Хранене – четирикратно 

 

Авторската програма „Лято в кадри“ е в съответствие с целите на 

Националната програма „Отново заедно“ – 2021г. 

 

Лятото е най-хубавият сезон за активен отдих, за общуване с природата, за 

ярки впечатления от срещата с новото, непознатото. Пребиваването в детски лагер 

край морето формира култура за здравословен начин на живот, активно 

съзидателно отношение към света около нас, креативност и самоуважение у 

ученика. 

Пребиваването в условията на физическа и социална изолация по време на 

пандемията, изисква неотложни действия , които да мотивират стремеж към 

здравословен начин на живот и личностното израстване на учениците в духа на 

утвърдените български нравствени ценности и традиции, 

Програмата работи за разкриване на  личността на ученика чрез играта, чрез 

възбуждане на любопитството и желанието да открие света по собствен и 

неповторим начин, чрез общуването с другите. Без да подозират, участниците в 

програмата разкриват своите физически възможности, учат се да съпреживяват, да 

помагат на връстниците си, да побеждават и да губят – в екип. 

Програмата „Лято в кадри“ формира личностното израстване чрез следните 

активности: 

Физическото развитие и здравословен начин на живот: 

- плаж и море / слънчеви, морски и въздушни бани/ 

- игри на открито / работа в екип/  – на плажа или на стадиона / спортни турнири по 

мини футбол, волейбол, фрисби, петобой/ 

- стриктно спазване на дневния режим за активности, отдих и сън. 

Утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности: 

- посещение на Военноморски музей в гр. Варна и среща с представителна морските 

въоръжени сили на България 

- кино на открито 

- мастерклас по бални танци, хора и др. 

Общуване с природата: 

- посещение на Делфинариума в гр. Варна 



- „Горски патрул“ – поход в гората и придобиване на умения за ориентиране с 

компас, лагеруване, оказване на първа помощ. 

- конкурс „Дворци от пясък“ 

Креативност, технологии и творчество: 

- „Визитка“ – вечер на приятелството 

- Мастерклас „Лято в кадри“ -  създаване на видео албум чрез работа с програма на 

мобилния телефон 

- „Панаир на занаятите“ – занаяти и умения за ръчна работа с различни материали 

- Арт шоу „Морски истории“  

- „Хавайско парти“ – изпълнение на задания, които изискват употребата на 

предмети по необичаен начин за решаването на неочаквани ситуации. 

- „От сърце към сърце“ – прощална арт вечер 

 

Цели на програмата:  

- повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно- 

нравственото и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща 

подкрепа; 

- опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и 

културни ценности; 

- придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им 

личностна реализация и за активния им граждански живот в съвременните 

общности; 

 

Очаквани резултати: 

- подобрено емоционално и физическо състояние на подрастващите, 

подобрени комуникационни умения и повишена социална активност; 

- засилен интерес от страна на учениците и учители за съвместна работа и 

комуникация в условията на извънучилищна и на несемейна среда; 

- реализирани дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на 

подрастващите. 

 

Принципи: 

1. Принцип на уважение и доверие към личността на ученика. 

2. Принцип на съответствие на активностите с възрастовите, психологически и 

интелектуални особености на ученика. 

3. Принцип на демократичност – всеки ученик има право да участва или да не 

участва в определена активност. 



4. Принцип за мотивиране, поддържащо инициативата и желанието на ученика за 

участие в дейностите – самостоятелно или в група. 

  

Описание на базата: 

Хотел „Чавдар“ 

Ресторант – топла връзка между хотел, ресторант, конферентна зала и закрит 

физкултурен салон. 

Конферентна зала – 50 места 

Закрит физкултурен салон 

Открит басейн – 25 метра 

Игрище за минифутбол 

Мултифункционални спортни площадки 

Беседки на открито 

Плаж  - в непосредствена близос до хотела, широк, със ситен пясък 

Морето – плитко, с обезопасена зона за къпане на децата 

Медицинско обслужване, линейка. 

 

Механизъм на реализация на програмата: 

Първи ден – организационен, учениците се запознават и се представят на 

мероприятието „Визитка“ 

Втори, трети и четвърти ден – учениците участват в различни активности и за 

всяко участие получават кадър с номера на съответния ден.Едновременно с това 

правят снимки, които ще въведат в своя албум. В края на смяната учениците, които 

представят пълен набор от кадри, придобиват правото да презентират личния си 

видеоалбум на заключителното мероприятие.   

Пети ден – прощална вечер „От сърце към сърце“ – учениците обменят 

собственоръчно направени послания, поздравяват се с различни творчески 

изпълнения, пускат балони с хелий с желания.  

Учениците получават грамоти и награди за активно участие в лагерната 

смяна. 

Шести ден – отпътуване. 


