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Звіт про роботу літніх мовних таборів 

 Літні мовні табори працювали на базі 9 навчальних закладів району:

Новоархангельського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» («SMILE 2016»),

Новоархангельської ЗШ №2 (мовний загін “Rainbow”), 

Вільшанської ЗШ (мовний загін “Rainbow”), 

Кальниболотської ЗШ (мовний загін «Crazy ducklings»), 

Кам’янецької ЗШ (мовний загін “Stars”), 

Надлацької ЗШ (мовний загін “Rainbow”), 

Підвисоцької ЗШ (мовний загін «Sun», 

Покотилівської ЗШ (мовний загін “Rainbow”), 

Торговицької ЗШ (Camp “Rainbow”). 

 У роботі мовних таборів були задіяні 274 учні, 21 учитель англійської мови.

 Робота таборів спрямована за тематичними днями: «День рухливих ігор», «День захисту дітей»,                                  «День 

спорту», «День рідного краю», «День рідного села», «День журналіста», «День поезії», «День традицій та обрядів», «День 

музики», «День здоров’я», «День подорожей і мандрівок», «День навколишнього середовища», «День казки», «День знайомства. 

Свято талантів», «Їжа», «Спорт», «Екологія рідного краю. Екскурсія», «Кіно», «Виїзд на природу», «День Англомовних країн», 

«День України», «День творчості», «День Британських традицій»   тощо.  

 Організовано екскурсії: до Новоархангельської РЕС, Новоархангельського краєзнавчого музею, Новоархангельського

кінотеатру, Підвисоцького краєзнавчого музею, дендропарку Софіївка (м.Умань).

 Застосовані форми роботи: підготовка проектів, флешмобів, слайд-шоу, презентацій; віртуальні екскурсії; «Кінозал» (перегляд 

та обговорення мультфільмів та фільмів англійською мовою); рухливі ігри; вікторини; квести; змагання; Art – Сlubs, змагання 

реперів, творчі майстерні, виготовлення постерів і плакатів; «Клуб допитливих» (розв’язування кросвордів, пазлів, ребусів); 

Конкурси малюнків («Художні акварелі», «Friendship and Peace», малюнки на асфальті. Графіті).



The Day of Preparation to the Projects





Kids Rihgts Day 2016



Healthy Lifestyle
Playing games, making sports 
competitions

Projects “Healthy Food”

Fact files



«Healthy Lifestyle»



Travelling day
Excursion day



MY NATIVE VILLAGE DAY



The Day of English Songs
We like to sing songs very much!



The Day of Sports Games
Outdoor sport activities.



The Day of Proverbs and Riddles



Play Day Party

Acting out

Play Sleeping Beauty

Writing Script

Roles

Playing on the stage



The Day of Fairy Tales
The Dramatization of the Tales



The Day of Poems



Watching Cartoons in English



Camping Day: 



Playing Games
Studying through games

Interactive studying

Team work



International Day:
Studying Northern Ireland and 
Ukraine



The Day of Ukraine



Travelling Day
Studying different 
countries

Making travelling stories

Wallpaper

Making Photos of most 
active 



All Fool`s Day



Closing Camp Day



1. http://mon.gov.ua/activity/litni-movni-tabori/

2. tprvdatko@peacecorps.gоv

3. tgkiduk@peacecorps.gov

4. http://www.britishcouncil.org.ua/

5. http://www.macmillanenglish.com/life-skills/resources/

6. www.pearson.com.ua

7. Flash Quizzes for English Study http://a4esl.org/q/f/

8. Learn English Teens http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-

practice

9. Funbrain Ігри для дітей http://www.funbrain.com/kidscenter.html

10.http://www.adme.ru/zhizn-nauka/8-luchshih-sajtov-i-prilozhenij-dlya-teh-kto-uchit-i-

prepodaet-anglijskij-821860/
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