
англійської мови дуже 

сподобався  і дітей з 

кожним днем у школі 

збільшувалося. 

Цього року , у школі 

працював пришкільний 

мовний табір 

«Сонечко». Перший 

день мав назву «День 

привітань». Діти знайо-

мились і веселились 

виключно на англійсь-

кій мові. Повторювали 

фонеми , а також хар-

чувались раз на день. 

Дітям така форма вив-

чення і повторення 

День тварин пройшов для 

дітей надзвичайно цікаво. 

Було проведено гру 

«Абетка» для повторення 

назв тварин. А також пе-

регляд декількох фільмів 

на 

англійсь-

кій мові 

та презентацій. Та-

ким чином, діти по-

вторювали вивчені 

раніше назви тварин та 

вивчали нові, а потім 

закріплювали знання. 

Кожного ранку проводи-

лась зарядка на 

англійській мові, та 

«шотландське» чаюван-

ня. 

Название организаии 

У номері 

Welcome 1 

Animals day  1 

Nature day 1 

Friends day  2 

Sport  day  2 

English par- 2 
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День природи пройшов дуже 

активно. Діти розділились на 

групи та малювали 

плакати про приро-

ду і підписували 

назви. Грали в ігри на свіжо-

му повітрі “кольори” на анг-

лійській 

мові. Та 

перегляда-

ли фільми про природу для 

вивчення 

нових слів. 



табором не хотів 

ніхто. Я думаю такі 

табори потрібно запо-

чатковувати, адже во-

ни дуже корисні і 

цікаві малечі. 

Останній день табору 

пройшов на веселій 

та сумній нотці одно-

часно. Тому що діти 

веселились, бажали 

одне одному гарного 

літа та нових вра-

жень, але прощатись з 

День друзів. Цього 

дня усі бажали один 

одному лише хороші 

побажання та дарува-

ли саморобні подару-

ночки. Провели креа-

тивний сніданок та 

вивчили багато вих 

слів. Співали пісні 

про дружбу та гра-

лись на свіжому по-

вітрі 

Спортивний день для 

дітей виявився найціка-

вішим. Діти повторю-

вали назви та види 

спортивних ігор. Змага-

лись між собою. А за-

кінчився день незви-

чайною дискотекою. Де 

діти були розмальовані 

у тваринок або просто 

різними атрибутами. У 

такій формі діти з лег-

кістю навчаються та 

засвоюють нові знання. 


