Дитячий оздоровчий центр “Чайка” у смт.
Лазурне вже зустрів першу зміну дітей львівських залізничників. Із 4 по 17 липня на березі
Чорного моря тут відпочиватимуть 344 дитини
зі всіх вузлів нашої залізниці.
Цього року культурна програма приємно здивує
маленьких гостей, вона передбачає тематичні заняття,
які сприятимуть покращенню їх інтелектуального розвитку . Перша зміна відпочиватиме у “Чайці” за програмою “Гармонія”, розробленою з урахуванням вікових
особливостей дітей. Досвідчені педагоги та вихователі
акцентуватимуть увагу відпочивальників на вихованні любові до своєї держави, поважному ставленні до
культури та традицій; популяризації занять спортом,
формуванні навичок здорового способу життя; необхідності бережливого ставлення до природи, правовій
освіті, навчанню безконфліктного спілкування у колективі. Діти, які поїдуть у другу зміну, зможуть вдосконалити свої знання з іноземної мови, адже програма
їхнього відпочинку матиме назву “Літо з англійською”.
Юні відпочивальники ознайомляться із культурою,
традиціями та спортивними іграми англомовних країн.
Традиційно не забуватимуть у “Чайці” й про масові
свята, спортивні змагання, екскурсії, танцювальні вечори відпочинку та ще чимало цікавих заходів, які так
подобаються дітям.
Завдяки різноманіттю заходів кожен із дітлахів
знаходить собі вподобання до душі – хтось розкриває свої спортивні задатки, інші – вокальні чи
танцювальні здібності.
Чого очікують діти від літнього відпочинку на березі
моря? Що найбільше запам’яталося їм із попередніх
років під час перебування у “Чайці”? Про це перед
відправленням потяга Львів–Херсон ми запитали у
маленьких пасажирів.
Уже втретє відпочиватиме у “Чайці” 10-річна
Неоніла Кучінка із Страбичово Закарпатської області.
Під час відпочинку їй найбільше подобається купатися,
а також брати участь у різноманітних конкурсах: “Ігри,
змагання, дискотеки – мені все подобається. І годують
там дуже добре – 5 разів на день”.
Натомість Марина Кеделеш та Марія Тромпак, які
теж проживають у Страбичово, їдуть у “Чайку” вперше.
Як розповіла Марина, про відпочинок їй розповідали
друзі, які там вже побували: “Люблю засмагати, вмію
плавати, і вже хочеться швидше доїхати до моря.
Думаю, що ігри та конкурси, які там проводитимуть,
мені сподобаються”. Серед усіх конкурсів у “Чайці”
Марії Тромпак найближчий до душі пісенний, адже дівчинка любить співати: “Із задоволенням беру участь у
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різних конкурсах, подобаються і танцювальні дискотеки. Я вже давно хотіла поїхати на море, і ось моє
бажання здійснилося”.
Якнайкраще проявити себе у найулюбленішому виді спорту – футболі – планує Андрій Вудмаска
з Ужгорода. Як розповів хлопець, у “Чайку” він їде
вдруге: “Із минулої поїздки найбільше запам’яталися
спортивні змагання, я був одним із переможців. У
“Чайці” цікаво, весело, маєш багато друзів. Раніше
я їздив у табір “Трембіта” в Циганівцях, мені там
теж сподобалося”.
Дебютантами дитячого відпочинку у “Чайці” є і
Христина Николин та Василина Стасів зі Львівщини.
Як розповіла Христя, вона ще ніколи не бувала на
відпочинку у дитячих таборах, але сподівається, що
їй там сподобається: “Мені все дуже цікаво, адже їду
вперше. Плавати я вмію, навчилася на озері, що неподалік нашої дачі”. Василина Стасів їде у “Чайку” разом із двоюрідною сестрою, яка там вже відпочивала:
“Сестра розповідала багато цікавого, сумно їй там не
було – щодня відбувалося якесь свято. У “Чайці” вона
знайшла багато нових друзів”.
У “Чайку” дітей традиційно супроводжують представники профспілкових комітетів. За словами лікаря,
голови профкому відділкової лікарні станції Ужгород
Марії Маланич, діти добре переносять дорогу, і, на
щастя, не трапляються важкі випадки із потребою
медичної допомоги: “Перед поїздкою діти проходять
медичне обстеження. У дорозі інколи трапляється, що
скаржаться на нудоту або ж мають підвищену температуру, аптечка з необхідними медикаментами у мене
завжди зі собою”.
Як розповіла голова профкому станції Батьово
Єлизавета Боюс, відчувається легке хвилювання за
те, щоб усе було добре – щоб діти щасливо відпочили
і повернулися додому: “Перед поїздкою ми серйозно
поговорили з батьками, щоб у таку спеку не давали дітям у дорогу продукти харчування, які швидко псуються. Бачу, що батьки дослухалися – діти мають лише мінеральну воду та печиво. Організація відпочинку дуже
хороша – усе чітко та злагоджено. Батьки переказують
один одному приємні враження дітей, а відтак кількість
дітей із нашого Закарпатського вузла не зменшується.
Приємно, що їде багато дітей із гірських сіл, їм особливо цікаво, бо вони ще не були на морі”.
Друга зміна дітей залізничників відпочиватиме в
оздоровчому центрі “Чайка” із 18 по 31 липня.
Марта ЯНКО, студентка факультету
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