
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Програма літнього  
німецькомовного табору 

 
    Пояснювальна записка 

 
Програма літнього мовного табору укладена на двотижневий період, з 

урахуванням п’ятиденного робочого тижня по 3 години занять щоденно. 
 

   Заняття проходять у формі ігрового спілкування, яке притаманне 
відпочинку у таборі.  Проводить  заняття вчитель німецької мови та залучені 
волонтери з числа учнів 9 класу. 
 

Програма націлена на те, щоб приділити належну увагу організації 
виховного процесу під час функціонування літнього мовного табору, 
забезпечити належний догляд за дітьми, їх змістовне дозвілля, розвивати  
творчі здібності та інтереси, проводити  екскурсійні походи, конкурси, 
змагання. 

 

Мета занять: 
 
 зацікавити учнів до використання іноземної мови у                      

          повсякденному житті; 

 підвищити рівень спілкування іноземною   мовою; 

 розширити світогляд; 

 розвинути організаційні та лідерські вміння і навички; 

 активізувати  громадську позицію. 

 
Укладаючи Програму, зважалося на вікові особливості учнів, бралися  до 

уваги їх інтереси. Головне завдання табору – наповнити відпочинок веселим 
та пізнавальним спілкуванням німецькою мовою, побороти мовний бар’єр, 
потрапити в іншомовне середовище та отримати велике задоволення від 
проведеного часу! 

 
Літній німецькомовний табір – це чудова можливість покращити знання 

іноземної мови, опанувати корисні навики,  активно та весело провести час в 
колі друзів. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План  
роботи літнього німецькомовного 

табору «Сонячне коло» 

Перший тиждень           «Найкраща пора року» 
„Die beste Jahreszeit“ 

Середа       In den Sommerferien    День знайомств 
10.00-11.00 
(всі разом) 

 Організаційна зустріч. Знайомство. Поділ на команди (учні 
отримують бейджі з іменами, після вступної зустрічі їх просять 
поділитись на команди за кольором бейджів).   

 Представлення лідерів команд, учасникам пропонується кілька 
фактів-підказок про життя кожного з лідерів, вони вгадують, про 
кого йде мова. 

 Правила табору. Формування та оголошення основних правил 
табору (записуються на флітчпапері, пропонуються самими 
учасниками під час короткого мозкового штурму, зводяться до 3-
4 основних правил).  

 Інструктаж з техніки безпеки. 
 Система балів. Учням пояснюють, що протягом всього часу 

табору вони зможуть заробляти для своєї команди бали, які потім 
допоможуть їм стати кращою командою табору. Як можна 
заробити бали: активна участь у заняттях, добрі 
вчинки/волонтерство, прибирання кімнати/території, перемога в 
командних завданнях. Як можна втратити бали: запізнення, 
неповага до інших учасників, нечесна гра. 

11.00-12.00 
(команди 
працюють 
окремо) 
 
 
 
 
 
12.00 – 12.15 

 Робота в командах. Лідери роздають усім учасникам своїх команд 
стрічки відповідного кольору, які вони носитимуть на зап’ястях 
протягом всього часу табору. Стрічка допомагає вчителям чи 
учням ідентифікувати членів команд.  

 Знайомство учасників в командах (гра Freundekreis «Коло імен»)  
 Розучування пісні «Wer bist du?» 
 Команди придумують назву (пов’язану з їх кольором 

розробляють і малюють емблему, девіз-кричалку, пісню . 
 

 Перерва 
12.15-13.00  
(всі разом) 

 Представлення команд.   
 Гра «Поле чудес?» 
 Підсумки за день, бали за день вносяться у табірну таблицю 

(висить на видному місці протягом усього табору).  
 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день кольорів 

команди! Кожен, хто вдягне хоча б одну річ в кольорах команди,  
отримає 1 бал для команди! 

Четвер                                                    День захоплень 
 Freizeit und Hobbys  

10.00-10.30  Ранкова зарядка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(разом)  Розучування пісні «Guten Morgen!» 
 Конкурс девізів 

 
10.30-12.00 (в 
командах) 

 Облаштування табору 
 Естафета «Was wist du im Sommer machen?»/ «Що ти робитимеш 

влітку» 
12.00 – 12.15 
 

 Перерва 
 

12.15-12.45  
(разом) 

 Гра: «Ja-Stuhl,Nein-Stuhl».  
 Анкета - гра «Чи добре я знаю свого друга?» 
 Гра „Der Ball fliegt“(Діти стають у коло і кидають м’яч. Гравець, 

який отримав м’яч, має сказати, чим діти люблять займатися 
влітку. Якщо гравець не зміг дібрати слово, повторив вже 
сказане або не впіймав м’яч, сідає в центр кола, пізніше 
розігруються фанти). 

 
 

12.45-13.00  Презентація результатів, підбиття підсумків, бали за день.  
 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день Дружби 

 
 

П’ятниця                            День дружби 

 
10.00–11.00 
(разом)  

 Ранкова зарядка 
 Розучування девізу дня  
 Розучування пісні «Über allen scheint die Sonne» 
 Гра «Комплімент» ( Діти сідають у коло. Учасник обгортає ниткою 

зап’ястя і перекочує клубок іншому учаснику, про цьому 
говорячи комплімент). 

  
 
11.00-12.30 
 (в 
командах) 
 
 
 
12.00– 12.15 
 

12.15-13.00 

 Робота в командах. Квест 
 За обраним маршрутом під різними деревами розкладають записки 

із завданнями й запитаннями, на які діти мають відповісти, щоб 
досягти кінцевої мети маршруту — цукеркового дерева, 
заздалегідь підготовленого. Якщо виникають труднощі, діти 
можуть отримати потрібну інформацію від дорослих. 
 

 Перерва 
 

 «Унікали й оригінали» 
Кожна з команд стає в колону за капітаном. Через чотири-п'ять 
метрів  = фініш. За сигналом перша дитина з кожної команди 
біжить до стола і пише там одну букву слова Freundschaft, 
повертається назад, передаючи естафету наступному гравцеві. 
Команди змагаються в оригінальності. Наступний гравець має 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

досягти фінішу іншим способом: стрибками, підскоками тощо, але 
не повторюючи рухів.   
 

 «Перехід через річку». Крейдою малюємо уявну річку, кожна 
команда отримує 8 аркушів паперу – «каменів», які допоможуть їм 
перетнути небезпечну річку в джунглях, повну крокодилів. 
Сценарій: половина учасників команди з’їла отруйних ягід і 
тимчасово осліпла (зав’язуємо їм очі). Вся команда має якомога 
швидше перейти річку. Камінь (папір) зносить вода, тому його 
постійно слід притримувати. Якщо хтось із учасників торкнеться 
рукою/ступнею води, команда починає спочатку. Камінь не можна 
сунути, тільки піднімати й переставляти. Крім швидкості, команди 
мають продемонструвати винахідливість, командну підтримку і 
координовану взаємодію.   
 

 Командні ігри, естафета з яйцем чи кулькою на ложці.  
 

 Ми малюємо разом „Wir malen zusammen“(Діти, малюють і 
підписують малюнок, тримаючи один олівець одночасно. 
Розмовляти заборонено. Діти мають зрозуміти одне одного без 
слів). 

 Конкурс на краще виконання пісні „Liebe Freundin, tanzt mit mir“ 
 

 
12.50-13.00 

 
 Підбиття підсумків, бали за день.  
 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день, коли діти 

мають підготувати тематичні костюми і захистити їх. 
 

Понелілок                          День фантазії, Показ мод 
 
10.00-10.30 
(разом) 

 Ранкова зарядка  
 Розучування девізу дня  
 Гра «Модниця» (Учасники сидять у колі і співають вивчені 

німецькі пісні. Колом передається сумка, наповнена старими 
речами. За сигналом «Стоп» гравець, в руках якого опиняється 
сумка , дістає одну річ і одягає) 

 
10.30 - 12.00    
(в 
командах) 
 
12.00-12.15 
 
 
12.15-12.45 

 
 Модний подіум. Демонстрація підготовлених костюмів. 
 Конкурс «Найкраща відьма»/“Die beste Hexe 

 
 Перерва 

 
 Конкурс на кращий костюм з підручних матеріалів. 
 Талант – шоу (Пісні, вірші, танці) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.45-13.00  Підбиття підсумків, бали за день.  
 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день, коли кожен, 

хто вдягне хоча б одну річ в кольорах команди,  отримає 1 бал 
для команди!  

 
Вівторок                                       День природи 
10.00-10.20 
(разом) 

 Ранкова зарядка.  
 Розучування девізу дня  

 
10.20-10.30   Підготовка до екскурсії. Інструктаж з техніки безпеки під час 

екскурсії. 
 

10.30–12.30 
(разом)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00-12.15 
 

12.15-12.45 

 Екскурсія в ліс. 
 Турнір знавців лісу: 

 
-  «Назви правильно тварин» 
-  «Знайди тварин, що сховалися» 
-  «Хто швидше назве тварин і розкаже про них».  

(Учням пропонується серія картинок, на яких зображені різні 
тварини. Діти називають тварину і описують її).  

-  Ігри на галявині: 
 Гра «Йде бичок, хитається».  

(Учням пропонується за допомогою пантоміми зобразити та 
назвати тварину) 

  Гра «Вгадай-но».  
(Діти слухають загадки про тварин, на листочках пишуть 
відповідь і малюють цю тварину) 

  Завдання: «Як розмовляють ці тварини?»  
 

 Перерва 
 

 Гра «Wir haben im Garten ...» 
Кожен наступний учень повторює те, що сказав попередній і додає 
назву овочів або фруктів,тому в останнього учня вийде саме довге 
речення: Wir haben im Garten Äpfel, Birnen, Рflаumеn, Weintrauben, 
Pfirsich, Melone, Guгken, Тоmаtеn, Кohl, Mohrrüben, Kartoffeln, 
Zwiebeln.  

 Руханка: “Gänse, Gänse!“ 
 Гра: «Die Früchte sind еrntегеif» 
 Повернення до табору 

12.45-13.00  Створення колажу «Was wirst du im Sommer machen?». 
 Підбиття підсумків, бали за день.  
 Оголошення підсумків за тиждень. Нагородження кращої 

команди 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тиждень 2                                „Ми подорожуємо з задоволенням“ 
                                                              „Wir reisen mit Spaß“ 
Середа                                               Підготовка до подорожі 

Reisevorbereitungen 
10.00-10.10 (всі 
разом) 

 Ранкова зарядка/ 
  Оголошення теми тижня („Wir reisen mit Spaß“) та теми дня 

(„Reisevorbereitungen“). 
 

10.10-12.00 
(у командах) 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 – 12.15 
12.15 – 12.45 

 
 Гра «Пазли» „Mit welchen Verkersmittel wird ihr fahren?“ 
 Малюнок на асфальті про омріяне місце подорожі „Die beliebteste 

Reiseziele“ 
 Змагання - естафета «Що потрібно для подорожі?» 

„Was braucht man für eine Reise?“ (Діти повинні добігти до острова 
скарбів, знайти там необхідну  для подорожі річ, назвати 
німецькою мовою і покласти у валізу. Перемагає команда. Яка 
найшвидше і найправильніше збере валізу). 
 

 Перерва 
 Спортивна естафета. 
 Конкурс на краще виконання пісні «Über alle scheint die Sonne» 

 
12.45-1.00  (всі 
разом) 

 Підбиття підсумків, бали за день.  
 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день Німеччини.  

Кожен, хто вдягне три кольори прапора Німеччини,  отримає 1 
бал для команди! 
 

Четвер  Німеччина 
 Deutschland 

10.00-10.30 
(разом) 

 Ранкова зарядка   
 Підняття прапору  Німеччини поруч з прапором України.  
 Конкурс реперів 

 
10.30-12.00 
(разом) 
 
 
 
 
 
12.00 – 12.15 
 

 Діти протягом 5 хв. пишуть «Den Wort-Igel», що для них означає 

Німеччина. Наймолодша група може скористатися підказками 

волонтерів. 

 Перегляд презентації „Eine Reise durch Deutschland“  
 

 Перерва 
 

тижня,найактивнішого/наймолодшого/найстараннішого 
учасника, за кращий костюм/ідею/фото тижня.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.15–12.45 (у 
командах)  

 Бліц-вікторина „Ein Rate mal“ (питання про культуру та звичаї 
Німеччини) 

 Гра “Wortschatz ist ein Schatz“. (Діти стають у коло і кидають 
м’яч. Гравець, який отримав м’яч, має назвати слово, що 
стосується теми «.Німеччина». Якщо гравець не зміг дібрати 
слово, повторив вже сказане або не впіймав м’яч, сідає в центр 
кола, пізніше розігруються фанти). 

 
12.45-13.00  Підбиття підсумків, бали за день.  

 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день України.  
Кожен, хто вдягне  кольори – символи України,  отримає 1 бал для 
команди! 

П’ятниця                                                              Україна 
Die Ukraine 

10.00-10.30 
(разом) 

 Ранкова зарядка.  
 Підняття прапору України, виконання гімну України. 
 Розучування девізу дня  

 
10:30-12:00 
(в командах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 - 12.15 
 12.15 – 12.45 

Квест   «Unsere Heimat» 

 На кожній станції Квест - команда отримує конверти з назвами 
станцій у певній послідовності) команда отримує завдання. Свої 
відповіді залишає станційному. 

- Станція географічна 
Die Haltestelle 1. Erdkunde 

- Станція історична 
Die Haltestelle 2.  Geschichte 

- Станція природнича 
Die Haltestelle 3. Natur 

- Станція математична 
Die Haltestelle 4. Mathematik 

 Перерва 

- Eстафета. Кожна з команд стає в колону за капітаном. Через 

чотири-п'ять метрів  = фініш. За сигналом перша дитина з кожної 

команди біжить до стола і пише там одну букву слова UKRAINE, 

повертається назад, передаючи естафету наступному гравцеві. 

Команди змагаються в оригінальності. Наступний гравець має 

досягти фінішу іншим способом: стрибками, підскоками тощо, але 

не повторюючи рухів.   

-  

12.30–13.00  Підбиття підсумків, бали за день.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(разом)   Оголошення планів на наступний день. Завтра – день своєї 
маленької батьківщини.  Конкурс на краще облаштування місця 
для табору. 
 

Понеділок                                                    Ми живемо тут 
Wir leben hier 

10.00-10.30 
(разом) 

 Ранкова зарядка 
  Вправа „Ein offenes Herz“(Ich wünsche dir…) 
 Розучування девізу дня  

 
 

10.30 -12.00 
(разом)  
 
 
12.00- 12.15 
 

12.15 – 12.45 

 Конкурс на краще облаштуваня місця для табору. 
 Брейн –ринг по темі «Unsere Heimatort» 
 Флешмоб « Я – українець»/“Ich bin der Ukrainer „ 

 
 Перерва 

 
 Ігри на свіжому повітрі «додай півслова»(Кидаючи м’яч учасник 

називає першу половину слова. Гравець, якому адресується 
м’яч, повинен спіймати його і швидко закінчити. Хто не зміг 
цього зробити, присідає). 

 

 Гра «Болото» - на землі розкладені деревяні дощечки. Половина 
людей в команді з зав’язаними очима намагаються перейти 
болото, а зрячі учасники «ведуть» їх, даючи підказки, але не 
торкаючись. 

 
12:45-13:00 
 (разом) 

 Підбиття підсумків, бали за день. 
 

 Оголошення планів на наступний день. Завтра – день талантів.  
 

Вівторок                Шоу талантів 
                  Talantshou 

10:00-10:30 (всі 
разом) 

 Ранкова зарядка 
 Оголошення теми дня: «Шоу талантів» 
 Розучування девізу дня  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10:00-12.00 (всі 
разом) 
 
 
(в командах) 
 
 
(в командах). 
 
 
12.00 - 12.15 
12.15 - 12.30 

  
 Діти рахують по порядку, не називаючи число 3 і всі числа, що 

діляться на 3. Замість них кажуть: «Ich bin klug“. {Хто помилився 
– вибуває). 

 
 Гра «Вгадай, хто я?» - команди по черзі пародіюють відомих 

людей, тварин,  інші повинні вгадати їх (можна задавати питання 
так/ні). 

 Завдання для команд: навчитися танцювати танець (за вибором 
під мелодію української або німецької пісні) 
 

 
 Перерва 

 

 Час селфі 
 
 

12.30 – 13 00  Оголошення підсумків за тиждень та весь час табору. 
Сертифікати (призи) для кращої команди табору, 
найактивнішого/наймолодшого/найстараннішого/ 
найініціативнішого учасника, за кращий танець 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




