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Пришкільний мовний табір відпочинку «Смайлик» з денним
перебуванням дітей функціонував на базі Виноградівського НВК з 02
червня по 19 червня 2015 року. У таборі відпочиває 48 учнів 1- 8 класів
нашої школи.
Начальником табору була призначена Любка Марина Василівна,
заступник директора з навчально – виховної роботи. Вихователями
працювали вчителі початкової школи Сливка С.В., Русин Н.І., Лизанець Г.І.
та Дупин Г.Ю.У виховному процесі пришкільного табору брали участь
педагог – організатор – Іллейш А.М., соціальний педагог – Роспопа Е.Д.,
вихователь ГПД – Любка Ж.І., практичний психолог – Бартенєва С.Ю.
Завданнями забезпечення повноцінного літнього відпочинку в
пришкільному таборі були:
• створення у дітей хорошого емоційного настрою, привнесення
почуття романтики в повсякденне життя;
• покращення комунікативних навичок вихованців на заняттях з
англійської мови;
• вміння використовувати іноземну мову в побуті;
• виховання поваги до традицій та звичаїв інших народів;
• виявлення інтересів, захоплень дітей, розвиток бажання отримати нові
знання, вміння, навички;
• навчання дітей діяти у колективі;
• розвиток дитячого самоврядування;
• привчання до самообслуговування, залучення до трудових справ на

користь і радість оточуючих.
Організація відпочинку передбачала різноманітність вибору заходів,
можливість кожного вихованця задовольнити свої потреби.
Всі види виховної діяльності в таборі здійснювались відповідно до
режиму дня. Робота проводилась згідно плану та висвітлювалась на
спеціальному стенді. Діти та їхні батьки мали змогу знайомитися з путівкою
дня. Щоденно вівся фоторепортаж подій у таборі.
Обов’язковим було дотримання санітарно-гігієнічних вимог: створення
порядку і затишку у приміщеннях, в ігрових кімнатах, актовій залі, місцях
відпочинку.
Комплектацію загонів здійснено з урахуванням вікових особливостей
дітей та їх інтересів . Всі діти поділені на 2 загони. Кожен загін має свою
назву, девіз, речівку, пісню, емблему. Поділ на загони відбувався в ігровій
формі на англійській мові.
Перший день табірної зміни розпочався 2 червня 2015 року, в цей день
всі учні були поділені по загонам «Bees» та «Sun». Діти ознайомилися з з
режимом роботи та правилами поведінки в таборі. Було обрано командирів у
загонах, а також учні розучували загонові девізи , пісні, речівки на
англійській мові. Відбувся конкурс малюнків «Мені приснився чарівник,
який…..»
День другий 3 червня, відбулося урочисте відкриття, святкова лінійка
«Здраствуй, табір!». А також пройшла виставка – конкурс візиток

загонів.

Третій день у таборі пройшов під назвою «День мистецтв». Діти із
задоволенням приймали участь у конкурсі малюнків на асфальті «We live in
Ukraine» караоке на майдані та конкурсу робіт з пластиліну.

Четвертий день «День народних звичаїв та обрядів. Моє місто –
окраса України». Згідно плану роботи вчитель історії Молнар М.Й.
презентував учням геральдику міста Виноградів та зробив невеличку

екскурсію в історію міста. Також у цей день пройшов конкурс народних
пісень.

День п’ятий «День природи. День туриста». В цей день окрім екскурсії
також був проведений Eco-quiz, який допоміг визначити ставлення кожного
учня до природи та навколишнього середовища.

День шостий «День гумору». Діти розігрували відомі гуморески та
розповідали смішні історії, пародіювали зірок кіно та шоу-бізнесу.

День сьомий – «День казки». Окрім інсценізації відомих українських
казок, учні також дивились мультфільми на англійській мові (зокрема
мультфільм «Tom and Jerry»).

Восьмий день – 11 червня 2015 року учні пришкільного табору відвідали
Затисянський музейний комплекс (між селами Тисобикень та Пийтерфолво).
Комплекс включає в себе скансен (музей – село під відкритим небом та
історичним музей у палаці Фогороші).

Дев’ятий день – «День квітів». Цього дня квіти були скрізь. Учні
намагались якнайкраще відповідати тематиці дня, тому навіть їх одяг був з
елементами квіткового розпису.

Десятий день 15 червня 2015 року було проведено екскурсію в с.Шаяни.

16 червня відбувся «День спорту», але через погану погоду та дощ нам не
вдалося провести його на 100%.Учні у приміщенні грали в спортивні ігри,
малювали малюнки та складали вірші на спортивну тематику.

17 червня 2015 року відбулася екскурсію для учнів табору на
Королівський замок «Нялаб», наступна зупинка нашої екскурсії дерев’яна
церква у с. Новоселиця, а також в етнографічний музей. Остання зупинка
замок «Канків».

18 червня у нашому таборі відбувся конкурс краси «Міс табору». Всі
дівчата табору взяли активну участь, продемонстрували свої таланти
відповіли на інтелектуальні запитання та розказали трішки про себе. Всі
учасниці були нагороджені медальками різних титулів.

19 червня відбулося урочисте закриття табору, на завершення табірної
зміни було проведено загально табірне свято. Загони презентували свої
плакати , вірші, пісні та танці.

У таборі систематично проводились заняття з англійської мови по
скайпу з волонтером з Нідерландів Веліною Поповою.

Під час цих занять учні мали змогу спілкуватись з носієм мови та
практикувати розмовну англійську мову.

