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План – сітка 
діяльності пришкільного мовного табору «GUELDER ROSE» («Калина») 

 

29травеня 

 Бесіда «Дотримання правил 

дорожнього руху» 

 Формування загонів. Гра по колу 

«Розкажи  мені про себе». 

 Рухливі ігри, розучування пісень, 

девізів, малювання загонових 

емблем 

 Бесіда «Дорога додому» 

30 травня 

 Конкурс малюнків         

«Здрастуй, літо!» 

 Вступний інструктаж з 

безпеки життєдіяльності 

 Оформлення загонових емблем. 

 Дискотека. Гра збирає коло 

друзів – рухливі ігри. 

Мовні заняття з англійської  

мови. Organising Day 

 Бесіда «Техніка безпеки під час 

занять з фізичного виховання» 

 

31 червня  

 

 Відкриття табірної зміни  

 Святковий концерт 

 Мовні заняття з 

англійської мови.  Friends’ 

Day 

 Презентація плакатів 

загонів  

 Бесіда до Дня охорони 

навколишнього середовища 

1 червня  

 

 Мовні заняття з англійської 

мови.  Excursion 

 День захисту дітей. 

Всекураїнський фестиваль 

 Розвивальне заняття «Острів 

творчих скарбів» (психолог) 

Бесіда до Міжнародного дня 
безневинних дітей – жертв агресії. 
 

2червня  

 Бесіда «Правила поведінки в 

громадських місцях» 

 Екскурсія  до м. Біла Церква 

 Мовні заняття з англійської 

мови.  Sports Day 

 Бесіда до Міжнародного дня 

друзів. 

3червня 

 Екскурсійний день 

 Екскурсія до м.Київ  

«Океанаріум» 

 

6 червня 

 Бесіда «Добро перемагає зло» 

 Перегляд  мультфільмів  

«Улюблена казка» 

 Мовні заняття з англійської 

мови.  Animal Day 

  «День відкритих дверей» для 

учнів Сквирської ЗОШ №3 

(РЦДЮТ ) 

 

7 червня 

 Бесіда «Бути на землі 

людиною» 

 Мовні заняття з англійської 

мови.  Balloons Day 

 Екскурсія у парк відпочинку  м. 

Біла Церква  

 Заняття з елементами 

тренінгу «Ми – маленькі 

патріоти» (психолог) 

8 червня 

 Бесіда «Основні правила 

поводження на воді, 

загартування влітку»  

 Мовні заняття з 

англійської мови.  Nature 

Day 

 Екскурсія в природу. Збір 

квітів.(Меморіал Слави) 

 Парад віночків. 

 Бесіда до Всесвітнього дня 

донора. 

 

9 червня  
 Бесіда «Любов і повага до праці» 

 Планетарій «У зоряному 

царстві» 

 Конкурс дитячого малюнка на 

асфальті «В країні сонячних 

зайчиків» 

 Мовні заняття  з англійської 

мови. Fairy Tales Day 

10червня 

 Бесіда «В здоровому тілі – 

здоровий дух» 

 Рухливі ігри, спортивні 

змагання  

 Мовні заняття з англійської 

мови. Songs Day 

 Бесіда до Всесвітнього дня 

боротьби з опустелюванням 

та засухою 

 

12червня 

 Екскурсійний день 

 м. Б.Церква парк 

«Олександрія» 

 

13 червня  

 Бесіда «Безпека 

життєдіяльності під час 

поїздки дітей на екскурсію» 

 Екскурсія в с.Буки  

  Мовні заняття  з англійської 

мови. Music Day 

14 червня 

 Закриття табірної зміни 

 Конкурс моди між загонами 

«Літній настрій» 

 Святкова дискотека 

 Бесіда «Всесвітній день 

біженців». 

 Мовні заняття  з англійської 

мови. Talent Show 

 


