
30. 05. 2016 

1-й день (first day) 

День знайомств (The Day of Acquaintance)  

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity.  

2. Знайомство учнів між собою. / Acquaint-ance of pupils among themselves.

  / Гра з м’ячем. / Game with ball 

3. Об’днання в загони / unification in the etachment 

31.05.2016 

2-й день (second day) 

День відкриття (The Day of Opening) 

1.Розучування девізу, табірної пісні / Our motto, the song 

about the camp 

2.Випуск газети / Making newspaper 



01.06.2016 

3-й день (third day) 

Світ очима дітей(The World Around Us) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Перегляд мультфільму / Watching            

cartoons. 

3. Малюнок на асфальті / drawing on the    

asphalt 

02.06.2016 

4-й день (fifth day) 

День мандрівника (The Day of the traveller) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Екскурсія до лісу або річки. / Excursion to the forest or to the river. 

3. Спортивні ігри/ sports games 



03.06.2016 

5-й день (fourth day)  

День дружби (Friendship Day) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Конкурс малюнків «Я малюю друга». /  Drawing competition “I draw a friend”. 

3. Вивчення пісні та танцю / learning song and dance 

 

 

 



04.06.2016 

6-й день (sixth day) 

Пісенний день (Song Day) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Вивчення пісні англійською мовою. /     

Learning songs in English. 

3. Конкурс на кращого виконавця. /            

Competition for the best performer. 

06.06.2016 

7-й день (eighth day) 

День ігор і розваг(Games and Amusements Day) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Вивчення танцю. / Learning songs in English. 

3. Перегляд мультфільмів. / Watching cartoons. 



07.06.2016 

8-й день (seventh day) 

День казки (Fairy tale Day) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Інсценування казок. / Act the fairy tales 

3.Поетичні аплікації (зробити аплікації до вибраних ка-

зок). / Poetic applications (make applications to selected 

fairy tale). 

08.06.2016 

9-й день (tenth day) 

 День перегляду мультфільмів(Watching 

cartoons) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Конкурс мініатюр (міміка). / Competition 

miniature (mimicry). 

Перегляд мультфільмів. / Watching cartoons. 



09.06.2016 

10-й день (ninth day)  

День спорту (Sport Day) 

Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2.Спортивна гра. / Sport game. 

3.Закріплення лексики. / Fixing of vocabulary. 

10.06.2016 

11-й день (eleventh day) 

День іменинника (Birthday) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity 

2. Конкурс малюнків «Хай завжди буде мир» / 

Drawing competition «Let always be peace» 



11.06.2016 

12 день (twelfth day)  

День води (Water Day) 

1. Поїздка до р.Бритай / Trip to the river Britaya 

 

13.06.2016 

13-й день (thirteenth day) 

День самоврядування (Self-administration Day) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical activity. 

2. Дитячі конкурси та майстер-класи. / children’s    

competitions  

14.06.2016 

14-й день (fourteenth day) 

День прощання з табором 

(the Day of Farewell) 

1. Фізкультхвилинка. / Physical 

activity. 

2. Представлення вивченої 

пісні. / Presentation of learned 

song. 


