
Мовний табір 
„Гармоніяˮ

на базі 

Великораковецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Іршавської 

районної ради 

Закарпатської 

області



День перший 

Знайомство

Діти разом із вихователями 

працювали у загонах: 

«Champion» «Winners», 

«Stärchen», «L’amitié». 

У цей день відбулося урочисте 

відкриття табірної зміни. 

Вихованці ознайомилися з 

режимом роботи та правилами 

поведінки в таборі. Відбулося 

формування гуртів, вибір назв, 

емблем, розучування девізів.



День другий

Світ навколо нас

Відповідно до плану роботи 

мовного табору «Гармонія» 

учителями проведено конкурс 

малюнків на асфальті. 

Після старанної роботи кожен 

загін презентував свої малюнки.



День третій

Домашні тварини

Цього дня діти в ігровій формі 

вивчали нові лексичні одиниці 

та мовленнєві зразки.



День четвертий

Дикі тварини

У цей день діти переглянули 

мультфільми з теми, фігурки 

улюблених тварин ожили в 

дитячих руках за допомогою 

пластиліну. А також повторили 

лексичні одиниці з теми.



День п’ятий 

Наші домашні улюбленці

День був присвячений 

розучуванню віршів з теми. 

Потім проведено конкурс на 

краще декламування, що 

сприяло удосконаленню 

рівня володіння дітьми 

іноземними мовами шляхом 

живого спілкування з 

учителем.



День шостий

Наші домашні улюбленці

Помилуватися природою 

рідного села вихованці 

табору змогли в урочищі 

«Голди», що поєднало 

навчання із захоплюючим 

відпочинком.



День сьомий

Рослинний світ

Діти здійснили мандрівку

до шкільного парку, 

ознайомилися із рослинами. 

Результатом мандрівки було 

колективне виготовлення 

постеру «Світ квітів».

 



День восьмий

Бережіть природу!

Завданням дня було 

якомога краще та глибше 

пізнати природу рідного 

краю, бережливого 

ставлення до неї, отримати 

заряд гарного настрою та 

поповнити свої знання про 

рослинний та тваринний 

світ нашої місцевості.



День дев’ятий

Пісня буде поміж нас

Прослуховуючи та 

розучуючи дитячі пісні, 

вихованці демонстрували  

свою любов до цього виду 

мистецтва, а також 

непомітно долали мовний 

бар'єр. 



День десятий

Веселим пензлем

Кожен учень із великим 

натхненням працював над 

своїм витвором мистецтва, 

після чого захищали свої

роботи.



День одинадцятий

У країні казок

Відповідно до плану роботи 

табору вихователями 

проведено вікторину

«Впіймай казку». 

Винагородою за правильні

відповіді стали розмальовки

із казковими героями.



День дванадцятий

Моє село – окраса України

Після ранкової зарядки вихованці

табору здійснили екскурс в історичне

минуле рідного села.Керівник музею 

Мельник Н.М. розповіла легенду про 

походження назви села Великий 

Раковець. Діти із захопленням слухали

цікаві розповіді. Сповнені нових

емоцій, незабутніх вражень, вихованці

табору повернулися додому.



День тринадцятий

Рослинний світ навколо нас

Саме любов до природи, її 

величі і краси змусило нас 

обрати тему цього дня. 

Адже у народі кажуть: «Хто 

не дбає про коріння, той не 

збере насіння». 



День чотирнадцятий

Підсумки роботи мовного 

табору «Гармонія»

Ось  і промайнуло табірне життя, 14 

днів радості, задоволення і відпочинку. 

Відпочиваючи, граючись діти мали

можливість спілкуватися іноземними

мовами та застосовувати їх у різних

формах  діяльності; пізнали ближче 

світ, який нас оточує; дізналися багато 

цікавого та повчального, 

загартувалися і готові зустріти літні 

канікули.


