
Літній Мовний Табір 
Foreign Language Summer Camp 

Вчитель англійської мови: Симочко Вікторія 



           Завдання літнього мовного табору 

               Objective of language summer camp 

Завдання мовного табору - показати дітям інший, відмінний від 
шкільного стиль викладання, де акцент ставиться на практичну 

частину і знання, які можна застосувати пізніше і в інших областях. 
Саме через таку діяльність діти істотно розширюють свій кругозір і 

дізнаються багато нового.  
У таборах діти матимуть можливість спілкуватися іноземними мовами та 

застосовувати їх у різних формах діяльності (спортивних змаганнях, 
театральних виставах, проектних роботах). «Участь у мовному таборі 
допоможе дітям розкрити свої таланти та отримати досвід спілкування 
іноземною мовою. При цьому основний акцент ставитись на тому, що: 

«Дитина буде сприймати навчання як гру»  
                 



                     Відкриття табору 
                         Camp opening 



Загін “ПОСМІШКА” 
Detachment  'SMILE' 

Перший день у таборі дітки розпочали зі 

знайомства та створення назви загону, 

девізу, речівки та пісні. 

Вони також розробили власні правила 

загону на англійській мові. Створили 

квітку “Добрих слів”, власну стін-газету 

та листівку групи. Креативним став 

підхід до назви загону, який вони 

обгрунтували як наступний: 

  S – Super 

  M- Modern 

   I – Imaginary 

   L – Lucky 

   E – Energy 

 



Ласкаво просимо у місто “ПОСМІШКИ” 
Welcome to the city of 'SMILE' 



Гра “Шерлок Холмс” 
Game 'Sherlock Holmes' 

List of things to find: 

Red pen, white paper, 
green leaves, black 
thread, red tape, white 
gloves, green balloon,  
blue felt pen, stone box 
of bubbles, English 
book, box of matches, 
something interesting  

 



Навчаємось Граючись! 
Learn and Play! 



Конкурс інсценованої казки (на 
новий лад) “Попелюшка” 



Життя це сцена і ми всі актори 
Life is stage and we are all actors 

   Творчим проявив себе 
день Інсценованої казки 

на новий лад. Дітки 

проявили себе як 
справжні актори. Кожен 

отримав роль і грав її як 

справжній актор.  Вислів, 

що все життя це сцена, а 
ми всі актори виправдав 

себе.  



                      Англійська це весело! 
                           English is fun! 



                 Ми любимо тварин! 
                    We love Animals! 

Результативною 
стала проектна 
робота “В Зоопарку”. 
Загін створив власне 
бачення тварин у 
зоопарку та вибрав 
собі роль однієї з 
улюблених тваринок, 
щоб показати свою 
любов до тваринного 
світу.  



                         Гра “Кіт та Миша” 
                      Game “Cat and Mouse”  



Здоровий спосіб життя 
Healthy style of life  



Ми за здоровий спосіб життя! 
We stand for healthy lifestyle! 

Здоровий спосіб 
життя вихованці 
загону “ПОСМІШКА” 
відобразили в 
чотирьох аспектах, а 
саме: правильне 
харчування, активний 
відпочинок, особиста 
гігієна та свіже 
повітря. Результатом 
цієї роботи стала стін-
газета ‘Healthy 
Lifestyle’. 



                     Eat right — Stay fit! 



Екологічний крос “Збережемо природу” 
Конкурс виробів з природного матеріалу 'Природа і фантазія'. 

Environmental cross 'Preserve nature' 
The competition of products from natural materials  

'Nature and Fantasy'  





                            Висновок 
                          Conclusion 

     

 У результаті проробленої роботи та виходячи зі завдань, які були 
поставлені перед вчителями іноземних мов щодо проведення 
літнього мовного табору можна зробити висновок на основі 
наступного: 

 - дітки з великим задоволення брали участь в даному мовному 
таборі, що відзначалось на їх щоденному відвідуванні та настрої; 

- через різні ігрові форми роботи учні були залученні до вивчення 
англійської мови у різних формах діяльності: спортивних 
змаганнях, проектних роботах, театральних виставах і так далі; 

- учні зацікавились вивченням англійської мови і в подальшому 
будуть вдосконалювати та розвивати свої знання з іноземних 
мов!!! 

 



Методичні рекомендації 
Methodical recommendations 

 «Макміллан Ед'юкейшн» 

 Cambridge English 

 Express Publishing 

 International House 

 Британська Рада в Україні 

 Видавництво «Пірсон» 

 Корпус Миру (посібник) 

 Оксфорд юніверсіті прес 

 PEARSON-Dinternal 



                  Дякую за увагу! 
                     Thank you for attantion! 


