
 
Літній мовний табір 

 

Leadership&Sport 

 

 

 

 

 

 

при  Вишківській ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

 
 



Період роботи табору з 08 по 22 червня 
2015 року. Відпочило 60 дітей віком від 8 
до 14 років (3-8 кл.)  

Відкриття табору 



 
        
 
 

Основна мета роботи в 
таборі: створити 
іншомовне середовище, 
максимально 
наближене до реальних 
ситуацій, де учні в 
ігровій обстановці 
вдосконалюють свої 
мовні навички та 
мовленнєві уміння; 
спілкуватися  
невимушено  та із 
задоволенням на 
англійській мові. 

Пріоритетними   
напрямами роботи 

табору були  

СПОРТ і 
ЛІДЕРСТВО 

 

 

Табір «Lea Spo» 

Педагогічний колектив табору 



Зміст 
роботи: 
•здобути необхідні мовні 
навички; 

•непомітно подолати 
мовний бар'єр;  

•удосконалити свою 
розмовну англійську 
мову;  

•поєднати навчання з 
цікавим відпочинком; 

•працювати у команді та 
підтримувати здоровий 
спосіб життя через 
заняття спортом. 

 

 

“Веселі старти” 

Orange Relay Races  



Незвичний формат 
літнього відпочинку 
викликав неабияке 
зацікавлення у дітей. І це 
невипадково, адже 
педагоги табору творчо 
підійшли до організації 
роботи табору і створили 
для дітей дійсно цікаве і 
змістовне англомовне 
дозвілля. З перших кроків 
у стінах цього закладу 
кожен відвідувач одразу 
потрапляє в англомовне 
середовище, де можна 
навчитись говорити, 
грати та співати 
англійською. 



Діти були об’єднані в команди, що створювало 
атмосферу змагання і ситуацію успіху 

Smile ( 3 кл.) 

English Holiday (4 кл.) 



Royal Team (5-6 кл.) 

Happy Children (7- 8 кл.)   



Харчувалися  діти  за бюджетні кошти. 

 



Вчителі  підготували для учнів найрізноманітніші 
ігри, руханки, вірші та пісні. .  Найбільше учням 
сподобалися : 

• People to People 
• Let Me See Your Funky 

Chicken 



 Особливо дітям подобалися 
енерджайзери: Baby Shark ,  

 Here I Go On a Big Fat Pony" 



    Наш     кінозал 



На   екскурсії 



Наші    гості 

Хустський міський центр 
зайнятості 



Наші    гості 

 М-Студіо дата запису: 
червня 17, 2015 в: життя, 
Закарпаття, новини. «На 
Хустщині школярів 
оздоровлюватимуть в 
мовних таборах» 



 
Не забули у таборі і про творчий розвиток 
вихованців. Діти з величезним ентузіазмом 
створювали малюнки, емблеми груп, паперові 
поробки, стінгазети. 

 
 

Конкурс малюнка на асфальті 
“Сонце, літо і я” 



Робота над проектами. «СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ 

ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО» (7,8 кл.) 

 
Vladimir  

the  

Great  



 
Виставка малюнків «Діяння Володимира 
Великого» (3-6 к) 

 



        Шоу талантів «Sparkle  up!!» 



Coke Pepsi Sprite Fanta 
 



Закриття  мовного   табору 



Ось так весело і цікаво 
пройшла наша табірна 
зміна! 


