
Літній мовний табір на 

базі СШ №4 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та 

курсів





ЗВІТ

роботи  літнього мовного табору з денним перебуванням

з 02 червня по 19 червня 2015 року

при Мукачівській СШ №4

Літній мовний табір з денним перебуванням  розпочав свою роботу з 02.06.15 року . В таборі відпочило і 

покращило свої знання з іноземних мов 60  вихованців. Вихованці табору були розподілені на 4 англійські 

групи та 2 німецькі групи з урахуванням специфіки  школи та вікових категорій. Кожна  мовна група 

обрала собі назву та  речівку. А саме: , «Sunny Kinds”.  „ Lachen“ „ Die lustige Tiere“ „Rainbow“ „ Open Kids“ 

„ Super Kinder“ Кожна  група  випустила свою стіннівку, в якій помістили необхідну інформацію. 

Під час відпочинку проведенні такі екскурсії: в замок « Паланок», де відвідали фотовиставку, екскурсії  в 

ЗОШ №11 ,ЗОШ№2, СШ №16  СОК ДЮСША Команда нашого табору посіла в змаганнях з легкої атлетики  

« Старти надій» друге призове місце серед мовних таборів міста. У всіх заходах вихованці нашого табору 

були активними учасниками. Проводились різні розважальні  заходи в парку міста На протязі зміни  було 

відвідано  театр, де  діти переглянули виставу « Правда про  Курочку Ряба». 11 червня  в нашому таборі 

була проведена профорієнтаційна зустріч « Вибір професії» з представниками міського центру зайнятості. 

На цій змістовній стрічі, діти  дізнались хованці нашого табору включились  в загальноміський  дитячо-

юнацький художній конкурс «Я люблю моє рідне місто Мукачево» Робота Кремінського Дмитра була  

передана на розгляд журі. Вихованці табору взяли активну участь у заході організованому Будинком 

школяра « В гостях у „Пізнайка».І тут наші вихованці були також активними  учасниками. У заході 

організованому Будинком школяра « Веселі барви літніх канікул» наші діти були не лише активними 

вболівальниками , але й активними учасниками. Враження від проведеного заходу були лише хороші та 

приємними. 



Наша команда табору взяла участь у заході «Дні туризму». Було піднято емоційний стан, настрій і багато

вражень від проведеного заходу. Кожен проведений захід було обговорено по групах іноземними мовами .

Діти мали можливість висловлюватися англійською та німецькою мовами. До літнього мовного табору

були залучені волонтери з Америки та Німеччини. Волонтери з організації « Open Hearts» місто Апер Сан

Дусі штат Огайо Волонтери проводили з вихованцями табору різні ігри тренінги і були присутні на

відкритті табору. Спілкування з волонтерами показало , що вихованці вміють чітко і правильно ставити

запитання вільно висловлювати свою думку і були хорошими перекладачами. В англійських групах були

використані Оксфордські методичні рекомендації Communicative games Вихованці були старанні і

активними учасниками у діалогах і монологах. Розучувалися англійські пісні, виготовляли вітальні

листівки. Самі учні мали можливість бути гідами- перекладачами та екскурсоводами. В групі Пашина Г.В.

Пекар О.І. Мельніченко Н.Ю. була волонтер –мам , яка продемонструвала рукодільні роботи а учні групи

були по черзі перекладачами. Це міроприємства викликало у вихованців мовного табору інтерес і заодно

учні змогли засвоїти загальновживану лексику. Варто сказати добрі слова в сторону і німецьких груп

Вихователі Дрогобецька С.В. Раінчук І Р., Лендел Л.М. Симчич О Й. Гаджега О.М. З перших днів літнього

мовного табору ці малечі активно і з великим ентузіазмом відвідували табір. За період перебування в

таборі діти розучили багато пісень німецькою мовою. . Розучили німецькі танці. До роботи табору були

залучені волонтери з Німеччини із землі Райнгальд Пфальц організація“ Arbeitsfrei Ukraine Pfalz“. Гості з

Німеччини були вражені сильними знаннями наших вихованців. Був проведений круглий стіл , де відбулося

обмін різними думками. Волонтери розповіли вихованцям короткі історії про їхні міста. На завершення

діти заспівали гостям з Німеччини пісню німецькою мовою. Це стало несподіванкою для гостей .

Волонтери щиро подякували дітям і пообіцяли при нагоді завітати знову у нашу школу. Було проведено

бесіду на тему « Конституція – основний закон держави Конституція України» та був

продемонстрований фільм « 20 кроків до незалежності. Крок 19-Конституційна ніч»



І безперечно всі вихованці табору очікували з нетерпінням на заключний між табірний концерт, де б вони

могли показати свої вміння і таланти . Було проведено бесіду на тему « Конституція – основний закон

держави Конституція України» та був продемонстрований фільм « 20 кроків до незалежності. Крок 19-

Конституційна ніч» . На цій добрій ноті хотіло б ся завершити нашу мандрівку літнього мовного табору,

побажати всім учасникам і причетним до табору всього найкращого.



Відкриття табору. 

Зустріч з волонтерами з 

Америки





« В гостях у „Пізнайка»







Екскурсія в замок «Паланок»





Відвідування вистави 

«Правда про Курочку Рябу»













Зустріч з гостями із Німеччини







Прогулянка в парк.

Уроки під відкритим небом.







Профорієнтаційна зустріч 

«Вибір професії»





Міжтабірні спортивні змагання

СОК ДЮСШ





Бесіда на тему 

«Конституція – основний 

закон України»





17 червня 2015 року в рамках мовного табору 

при СШ№4 відбулося заняття на тему 

“Конституція-Основний закон держави. 

Конституція України” Крім інформації про 

історичний процес творення українських

конституцій різних часів і Конституції

незалежної України, дітям було

продемонстровано фільм “20 кроків до 

незалежності. Крок 19 - Конституційна

ніч”



Дні туризму на базі ЗОШ №2





Заняття "Умілі руки"









Веселі ігри







Звітний концерт мовних таборів









Дякуємо за увагу


