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ЛОГОРОВАЊЕ

Организовани рад у нестандардним условима
Представља групни привремени боравак ученика у

природи од 7 и више дана
лети се изводи чешће, a ређе зими, у пролеће или

јесен

Према узрасту
истог узраста (приближно истог)

различитог узраста (хомогене, хетерогене групе)

Логоровање у организованим групама
ученици
студенти

спортисти (клубови)
друштва (планинари, извиђачи, феријалци)

ЛОГОРОВАЊЕ

Организовани рад у нестандардним условима
Представља групни привремени боравак ученика у

природи од 7 и више дана
лети се изводи чешће, a ређе зими, у пролеће или

јесен

Према узрасту
истог узраста (приближно истог)

различитог узраста (хомогене, хетерогене групе)

Логоровање у организованим групама
ученици
студенти

спортисти (клубови)
друштва (планинари, извиђачи, феријалци)



Према локацији извођења

речни
морски
језерски

брдско-планински
равничарски

Према броју учесника

мала (до 30)
средња (од 60 до 120)

велика (преко 120)

Према полу

чисто женска
претежно женска

мешовита
претежно мушка

чисто мушка

Према дужини трајања

кратка (7 до 15 дана)
средња (15 до 21 дан)

дуга (преко 21 дан)
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Организација логоровања

избор места за логор (лако доступно)
састав тла (порозност)

близина питке воде

Логорска документација

списак  учесника (име, презиме и годиште)
уговор са превозником

списак опреме (колективне)
план и програм рада (по данима)

састављен јеловник
одобрење од надлежних власти  (полиције, општине)

Организација логоровања

избор места за логор (лако доступно)
састав тла (порозност)

близина питке воде

Логорска документација

списак  учесника (име, презиме и годиште)
уговор са превозником

списак опреме (колективне)
план и програм рада (по данима)

састављен јеловник
одобрење од надлежних власти  (полиције, општине)



Према смештају може бити у:

шаторима
ауто-приколицама
камп-приколицама

павиљонима
бунгаловима

колибама



Према сталности

стални (фиксни) - стална локација
покретни (мобилни) - на више локација код

експедиција, успонских логора

Према основном програму

спортски (кошаркашки, одбојкашки, фудбалски)
водени спортови и активности на води
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Опрема за логоровање
Лична опрема
ранац (начин паковања)
лична документа (лична карта, здравствена

књижица, индекс, новац)
лична апотека (прва помоћ)
одећа (тренерка, мајица...)
обућа (дубоке ципеле, чарапе)
прибор за јело, боца за воду
прибор за личну хигијену
прибор за чишћење и шивење
мањи конопац (прусик)
бусола и карте терена
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Лична опрема
маска, дисалица, пераја ( за роњење)
шибица или упаљач, свећа
батеријска лампа (чеона)
свеска, оловка, угломер и лењир
наочаре за сунце (УВ заштита)
кесе за отпад
фотоапарат, камера, транзистор
мањи спортски реквизити (лопта, бадминтон)
музички инструменти (хармоника, гитара,
усна хармоника, фрула)
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Колективна опрема

опрема за смештај
шатори

вреће за спавање
подметачи

кревети
постељина
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Колективна опрема

опрема за спремање хране
покретне пољске кухиње

шпорети на дрва



Колективна опрема

Oпрема за одржавање хигијене

туш кабине
хигијенски WC-и

умиваоници



Колективна опрема

разне врсте алата и оруђа
секирице

ашови
тестере

већи спортски реквизити
чамци, кајаци, кануи

даске за једрење
појасеви за спасавање
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ПОСТАВЉАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЛОГОРА

простор за постављање шатора

место за кухињу (за кување и чување
намирница)

место за тоалет (WC, умиваоник и туш)

огласна табла (дневни ред) и јарбол са заставом

место за логорску ватру

простор за јаму за смеће

терени за спортске активности
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Облици постављања шатора

- улица

стрела потковица



Облици постављања шатора

круг полукруг



АКТИВНОСТИ ТОКОМ ЛОГОРОВАЊА

Географска и топографска оријентација, кретање по
азимуту

Изучавање и увежбавање израде верачких чворова

Израда импровизованих мердевина и мостова

Обука у верању и спортском пењању

Израда сплавова и разних пловила од приручних средстава

Савладавање водених препрека

Подизање шатора од шаторских крила, израда заклона  и
склоништа
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Израда ложишта

Израда патената

Проучавање флоре и фауне

Прикупљање јестивог и ароматичног биља
и припремање хране у логорским условима

(лов, риболов, брање јестивих печурака)

Такмичење у спортским играма и шаљиве олимпијаде

Организација културно-забавног живота уз логорску
ватру (такмичење у певању, рецитовању, квиз...)

Садржај активности на логоровању је ограничен
једино и искључиво нашом маштом
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ДНЕВНИ РЕД

7.00 устајање
7.15 – 7.30 јутарња гимнастика
7.30 – 8.00 умивање и спремање шатора
8.00 – 9.00 доручак
9.00 – 13.00 преподневне наставне активности

13.30 – 14.30 ручак
14.30 – 17.00 поподневни одмор
17.00 – 19.00 поподневне наставне активности
19.00 – 20.30 спортско-рекреативне активности
20.30 – 21.30 вечера
21.30 – 23.00 културно-забавне вечери у логору
23.00 повечерје
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НОРМАТИВИ ИСХРАНЕ

Исхрана је веома битна на логоровању, јер
обезбеђује неопходну енергију за спровођење свих

активности као и за неометани развој самог
организма

Исхрана треба бити разноврсна
биљног порекла (поврће и воће са доста витамина) и

животињског порекла калорична (млеко и месо)

Свеже намирнице имају предност над конзервираном

Јела кувати за све учеснике

Јеловник зависи од врсте активности која се
спроводи у току дана
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