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Навчальний посібник «Як спланувати 
та провести мовний табір?» 

⦁ частина 1  - підготовка до ЗНО;

⦁ частина 2 – табір для учнів 4-9 класів.
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Що це? 
Для кого?

Що тут є?

Що таке таборовий день?

Чи можна змінювати послідовність?

Чи допоможе посібник під час дистанційного навчання?

Чи є супровідні матеріали до посібника?
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Зміст посібника

частина 1   «Весняні табори»                            частина 2 «Літні табори»
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Тематичний таборовий 
день
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⦁ «Zero Waste день».

⦁ «Маніпуляція. Інформаційні 

бульбашки».

⦁ «Моя професія. Навички 

майбутнього».

Проєктна діяльність на 
уроці



Знайомство, руханки, ігри, пісні
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https://drive.google.com/drive/folders/1DbSANPH8spuhy12Lns9F2ktdi0t_c7J3


Знайомство, руханки та ігри
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Навчальні активності

1) Платформа

2) Робота із медіа 
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https://www.ted.com/talks


Мотивація на уроці
⦁ створіть слово або вислів за ключовим поняттям уроку 
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Руханка  на уроці
⦁ створіть слово або вислів за ключовим поняттям уроку 
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Візуальний матеріал 
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Гра

⦁ Джерело: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.pokupon.ua%2Fdoloj-skuku-luchshie-nastoln
ye-igry-dlja-detej%2F&psig=AOvVaw3Nk8LftNBNm6vjT0jWCOdD&ust=1629535432931000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCPCiz9qav_ICFQAAAAAdAAAAABAe
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Навчальні активності 
День 3. Тема дня «Zero Waste день»

 -  знайди ключові слова;

 - створи тематичне відео;

 - опрацюй медіа;

 - виконай інтерактивну вправу;

 - грайте у ігри.
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Навчальні активності тематичних таборових днів 

День 3. Тема дня «Zero Waste день»
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Навчальні активності
День 3. Тема дня «Zero Waste день»

-  опрацюй медіа
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Джерело: 
nowaste.com.ua



Навчальні активності тематичних таборових днів
День 3. Тема дня «Zero Waste день»

-  зіграйте у гру;
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Навчальні активності
День 3. Тема дня «Zero Waste день»
Проаналізуйте клікбейти
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Навчальні активності
День 3. Тема дня «Блогерство»

-  створи тематичне відео
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https://www.tiktok.com/@shymanovski?_d=secCgYIASAHKAESMgowX5HjAJ18xaCmXmkM9JEE5cfZxkSnoL986%2FHHDnETM00MBP7g66nz7mqr9sxEaxp4GgA%3D&language=uk&sec_uid=MS4wLjABAAAAz7h6ka3mxBFoYS_sKINyqnIXYi2NXshG3Le9-YM9q6mDvR3kK6vCVMn-ynExm6-F&sec_user_id=MS4wLjABAAAAz7h6ka3mxBFoYS_sKINyqnIXYi2NXshG3Le9-YM9q6mDvR3kK6vCVMn-ynExm6-F&share_author_id=6822346092403868678&share_link_id=74DEAD66-C909-47F8-9AFD-4D9FFB059058&tt_from=copy&u_code=dc75bg81m2k0l8&user_id=6822346092403868678&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy&source=h5_m&_r=1&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Навчальні активності. Медіаграмотність. 
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Навчальні активності. Медіаграмотність. 
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Проєктна діяльність на уроці
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Проєктна діяльність на уроці
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Навчальні активності
День 3. Тема дня «Zero Waste день»

-  створіть настільну гру
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Навчальні активності
День 3. Тема дня «Zero Waste день»
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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=l861T1BgHWo 



Інтерактивні додатки
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https://quizizz.com/admin/quiz/5f568b7e081a08001b1dbdb8


Інтерактивні додатки 
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https://padlet.com/pytur_olga/jfuuascpqb2b


Інтерактивні додатки
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https://jeopardylabs.com/play/2021-05-15-248


Інтерактивні додатки
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https://quizlet.com/olga_pytur


Інтерактивні додатки
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https://www.classtime.com/library/folders/95e9f928-1bae-4549-af66-4809b32a36c6
https://www.classtime.com/share/9c81c924-d713-47fd-ac06-3c57b1430e9d


Дякую за 
увагу
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