
СТРАБИЧІВСЬКА  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 

Дитячий літній 

мовний табір 

«Веселка» 

 



12 червня 2015 року  

на базі Страбичівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

розпочав роботу дитячий  літній 

мовний табір «Веселка». 

 



 

День 2. 

День Лицарів. 

 

 

Другий  день розпочався із збору дітей  та ранкової 

лінійки. Із величезним  захопленням всі  учні 

виконували зарядку,  

Після інструктажу з ТБ всі дружно пішли на 

відпочинок до місцевого лісу.  

 



«День Лицарів» 
 За допомогою проведених цікавих ігор, 

змагань, розв’язування кросвордів, 

ребусів,  діти зближуються з 

природою, розуміють, яка їх роль 

щодо збереження навколишнього 

середовища. 

 



День 3. 
Квест «The hidden treasure». 

 Вихованці мовного табору не тільки збагачують мовну 

практику, а ще і тренуються у спілкуванні під час 

виїздів та екскурсій. 

Пошук скарбів спонукав учнів активізувати знання не 

лише англійської мови, а й географії та 

природознавства 



День традицій англомовних 

країн. 
Всі вихованці здійснили віртуальну 

подорож до  англомовних  країн та 

ознайомилися з їх традиціями. 

 





День казки 

Учні  побували в різних казкових 

образах і відчули себе справжніми 

акторами. 

 



  
 Здоров’я – той чарівний ключик, який відчиняє двері до 

можливостей прагнути і досягати, мріяти і здійснювати, 

розвивати себе, встановлювати орієнтири майбутнього, 

насолоджуватися життям, крокувати в ногу з часом.  

Подорожуючи сьогодні  стежкою здоров’я, ми дізналися 

багато цікавого, що треба робити для  того, щоб бути 

здоровим.  З дітьми було проведено комплекс вправ на 

формування правильної постави.   

 

День 6. 

 



Дуже цікавим для  учнів цього дня став тренінг 
«Здоров’я людини». Тренінги дуже подобаються 

дітям і створюють в них відчуття свята, хоча 
під час тренінгу можна навчитися і збагнути 

набагато більше, ніж під час класичних занять. 
Сьогоднішній тренінг – це  робота в групах, 

мозковий штурм, рольові ігри, аналіз історій і 
ситуацій. 

Заняття завершилось конкурсом малюнків на 
асфальті. 

 



 

Ми організували піжамну вечірку у 

найкращих традиціях цього 

жанру.  

День 7. 

Піжамна вечірка. 



Сьогодні у мовному таборі «Веселка» 

продовжували веселитися та розважатися 

вивчаючи англійську мову.  

Після обіду у таборі панувала особлива 

атмосфера, адже сьогодні всі готувались до 

конкурсної шоу-програми «Євробачення 

2015».  

 

 

День 8. 



 

Діти з нетерпінням чекали цей 
день, адже це - День моди, де 

кожен зміг проявити свої 
фантазії та таланти.  

День 9. 



  

Неймовірний вибух позитивної 

енергії стався під час 

«Танцювального марафону» у 

мовному таборі «Веселка».   

 

День 10. 



  

 Діти демонстрували свою вправність, 

швидкість, витривалість, 

дотепність і фантазію у 

різноманітних іграх, змаганнях, 

конкурсах. 

День 11. 



День 12. 

Екскурсія у с.Великі Береги 

Особливий акцент звертається на засвоєння 

іноземної мови через безпосереднє 

спілкування дітей з природою. 

 

 



День 13. 

Бал квітів. 



День 14. 

Закриття табору. 




