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Шановний читачу!

Ви тримаєте видання, яке стало результа-
том творчої діяльності викладачів Ніжинсь-
кого державного університету імені Миколи 
Гоголя, що спільно з вчителями англійської 
мови Чернігівської області та студентами 
університету реалізували проект English 
Language Retreat / GoGlobal Initiative, який під-
тримано Відділом преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні у межах урядової 
програми Рік англійської мови - 2016.
Ми адаптували досвід проведення студент-
ських мовних таборів за участі волонтерів 
Корпусу Миру США, який здобули у спів-
праці на початку 2000х, використали кра-
щі традиції вітчизняної педагогіки та за-
про понували модель мовної програми 
для шко лярів, в основу якої покладено такі 
прин ципи: навчання через діяльність та 
іншо мовне спілкування у дружній атмо-
сфері на заняттях, ранкових активностях, 
ко лек тивних справах; робота у макро та 
мікро колективах; змінний склад навчаль-
них груп з метою встановлення та розвит-
ку партнерських стосунків між учасниками 
проекту; змагання команд та щоденне під-
биття підсумків проведеної роботи.

Ми створили команду: викладачі-тренери, 
які були учасниками попередніх програм, 
вчителі та студенти, студенти. За підтрим-
ки Чернігівського обласного управління 
освіти та Чернігівського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського ми випробували цю мо-
дель під час тренінгу, використали свій до-
свід під час проведення мовних програм у 
навчальних закладах і центрах відпочинку 
дітей та молоді влітку 2016 року і репрезен-
туємо наш досвід.
Ми стали краще розуміти особливості на-
вчання англійської мови під час відпочин-
ку, обговорили вимоги до тих, хто залуче-
ний до організації та проведення мовних 
таборів і започаткували нові перспективні 
проекти у форматі партнерства викладач 
університету – вчитель школи – студент. 
Ми сподіваємося на те, що досвід, пред-
ставлений тут, допоможе Вам у навчанні та 
організації мовних програм, і всі ми разом 
наблизимося до розуміння іншомовної 
культури спілкування та станемо учасника-
ми спільних проектів.

Світлана Тезікова
керівник проекту English Language 

Retreat / GoGlobal Initiative



1Вітчизняні традиції
літнього відпочинку дітей

говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом 5

За даними Міністерства освіти і науки 
Укра їни у 2016 році літні мовні табори бу-
ло проведено у 24 областях України та в 
місті Києві. Загальна кількість таборів – 
5 501, в яких взяли участь понад 200 тисяч 
учасників, 23 тисячі волонтерів (студентів, 
вчителів та представників міжнародних 
організацій). Мовами спілкування були: 
ан глійська, німецька, французька, польсь-
ка, іспанська, російська, іврит, болгарська, 
іта лійська, китайська, корейська, ромська, 
румунська, словацька, угорська, чеська та 
українська. Безперечно, це є свідченням 
нашого прагнення бути зрозумілими у світі, 
відкритими до співпраці та готовими до 
збагачення новим досвідом.

За тематикою табірні програми можна 
пред ставити у такий спосіб: лідерство, про-
ектна діяльність, історико-країнознавчі та 
патріотичні програми, журналістика, еко-
логічне виховання та спортивно-туристич-
на робота, театральні та літературні студії, 
музична та мистецька діяльність.
Активізація даного напряму роботи стала 
можливою за ініціативи президента щодо 
оголошення 2016 року Роком англійської 
мови в Україні (Указ президента України 
№641/2015) та визнання необхідності роз-
ширення міжнародної співпраці на всіх рів-
нях. До підтримки мовних програм під час 
літнього відпочинку дітей залучилися Бри-
танська Рада в Україні, Корпус Миру Спо-
лучених Штатів Америки в Україні, німець-

кий культурний центр «Goethe-Institut», 
зарубіжні видавництва навчально-мето-
дич них матеріалів: Oxford University Press, 
Cambridge University Press, Pearson Edu-
cation, Macmillan Education, Express-Pub li-
shing, Hueber та інші представництва між-
народних організацій, обласні інститути 
післядипломної освіти педагогічного пер-
соналу, вищі та середні  навчальні закла-
ди (http://mon.gov.ua/activity/education/
zagalna-serednya/2016-%E2%80%93-rik-
anglijskoyi-movi-v-ukrayini/litni-movni-tabori/
zvit-2016/).

У Чернігівській області напередодні літ-
нього сезону 2016 проаналізовано досвід 
75 мовних програм, що були реалізовані 
у навчальних закладах та позаміських за-
кладах оздоровлення та відпочинку у 2015 
році, Чернігівським обласним інститутом 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського підготовлено методичні 
рекомендації та інформаційний супровід 
для тих, хто відповідає за мовні табори 
(http://choippo.edu.ua/?page_id=11357), на 
базі Ніжинського державного університе-
ту імені Миколи Гоголя у квітні 2016 року 
проведено семінар Мовні табори: набу-
тий досвід та перспективи, де представле-
но ідею проекту  English Language Retreat 
/ GoGlobal Initiative, який підтримано Від-
ділом преси, освіти та культури Посольства 
США в Україні. Реалізація цього проекту, 
об’єднання зусиль 442 вчителів, студентів, 
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волонтерів дозволили реалізувати влітку 
2016 року 147 мовних програм та залучити 
до них 3517 дітей та молоді. Попереду по-
шук нових ідей, підходів до їх втілення та 
забезпечення ефективного навчання іно-
земних мов.

Колективні творчі справи у літньому мовному 
таборі

Літній відпочинок дітей та молоді в Україні 
має давню традицію і базується на теорії 
колективного виховання А.С.Макаренка, 
яка спирається на гуманістичні ідеали та 
цінності, творчість та самостійність дітей, 
закономірності розвитку особистості, прин-
ципи організації діяльності та колективу.
З 60-х років ХХ століття широкого розпо-
всюдження набула технологія колективних 
творчих справ (КТС), автором якої є І.П. Іва-
нов і яка пройшла випробування в умовах 
тимчасових об’єднань дітей під час літньо-
го відпочинку як у великих таборах (Артек, 
Молода гвардія, Орлятко), так і у звичайних 
профспілкових базах відпочинку, які існу-
вали при підприємствах, відкривалися ор-
ганами освіти у позаміських зонах та при 
навчальних закладах.

Колективні творчі справи — це, передусім, 
пошук можливостей поліпшення суспіль-
ного життя, покращення оточення, в яко-
му перебувають діти, реалізації діяльності 
на користь та радість. Сутність технології 
колективного творчого виховання – фор-
мування особистості у процесі діяльності 

на користь інших людей; створення такого 
колективу, де кожному знайдеться спра-
ва до душі і де можна випробувати себе як  
виконавцем, так і організатором. Справи є 
творчими, оскільки спираються на власну 
ініціативу учасників, реалізуються через спі-
впрацю, переконання, заохочення, довіру. 
Творчими вони є й тому, що і учні, і вихо-
вателі шукають найкращі шляхи вирішення 
поставлених завдань за такими напрямами: 
суспільно-громадські, трудові, пізнавальні, 
спортивні, оздоровчі, художньо-естетичні. 
Колективність справ забезпечується залу-
ченням всіх до їх планування, підготовки, 
виконання та аналізу результатів.

Автори технології запропонували шість 
взаємопов’язаних стадій реалізації КТС:
На підготовчій стадії КТС  відбувається 
вибір теми та формат справи через про-
ведення конкурсу пропозицій, мозкового 
штурму, розвідок корисних справ. Визна-
чається те, що можна зробити? Для кого? 
Де? Коли? Хто братиме участь? Кому бути 
організатором? Вихователь спільно з 
дітьми  обговорює пропозиції та рекомен-
дує свої варіанти справ. Одна з пропозицій 
обирається для виконання проекту.

Друга стадія. Створюється штаб справи, 
тобто група дітей, яка відповідає за пла-
нування проекту та розподіл доручень, 
сценарії заходів та кінцевий результат 
діяльності. На цій стадії роботу рекомен-
дують виконувати у мікрогрупах. Після об-
говорення кожний колектив представляє 
свої ініціативи та пропозиції, серед яких 
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обирається найкращий, такий що є 
реалістичним для реалізації у певних 
умовах.
Третя стадія. Відбувається колек-
тивна підготовка справи, конкре-
тизуються правила, враховуються 
ініціативи учасників, виконуються 
підготовчі дії, підбираються матеріа-
ли, пишуться сценарії, оформлюють-
ся місце проведення, наочні та до-
поміжні засоби. 

Четверта стадія – це реалізація за-
думу, яка має відбуватися у емоцій-
но позитивній атмосфері, через 
прагнення учасників виконати доручення якісно, подолати 
труднощі та забезпечити результат. Зміст і методика про-
ведення справи залежать від її форми, мети і завдань: збір, 
ділова гра, диспут, ярмарок, конкурс тощо. 

П’ята стадія. Колективне підбиття підсумків КТС: чи була 
користь, радість від діяльності, чи був колектив дружнім, 
організованим, доброзичливим? Чи була справа прове-
дена з фантазією та витівкою? Хто показав себе з кращо-
го боку і чому? Що треба врахувати на майбутнє? Важливу 
роль відіграє загальний збір учасників справи, де навча-
ються оцінювати, аналізувати, робити висновки та прогно-
зувати подальші події.

Шоста стадія – найближча післядія КТС: виконання прий-
нятих рішень, визначення програми наступних дій.
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Наведемо приклади колективних творчих 
справ, які проводяться у таборах:
 
Атака - операція, яка має на  меті швидке 
виправлення тих помічених у навколиш-
ньому житті недоліків, які можна усунути 
силою свого колективу та його друзів. Такі 
атаки здійснюються у короткий термін, 
протягом однієї або декількох годин: при-
бирання території, кімнати, їдальні, спор-
тивного майданчика; проведення ігор у 
період очікування; допомога у виконанні 
певної діяльності у бібліотеці, в ігровій кім-
наті тощо.

Вечір розгаданих та нерозкритих таємниць 
– гра, під час якої відбувається обмін знан-
нями, думками, припущеннями, спира-
ючись на  інформацію з друкованих, відео 
та аудіо джерел, ресурси Інтернет мережі.

Вечір веселих завдань – командне виконан-
ня творчих завдань та експромтна репре-
зентація результатів. 

Вечір-подорож – учасники діляться своїми 
знаннями, враженнями, припущеннями 
щодо навколишнього світу, ставлять запи-
тання, допомагають один одному. 

Вогник – колективне обговорення справ за-
гону, аналіз діяльності, розгляд ситуацій та 
відносин, що складаються у колективі. Вог-

ник - це не лише вечірнє багаття, а й іскорка 
зацікавленості справами, добрі стосунки та 
теплі відносини. Зустріч у вогнища сприяє 
атмосфері романтики, літнього настрою та 
налаштовує на відверті розмови.

Естафета улюблених занять - справа-о-
гляд, під час якої кожний з членів колекти-
ву по черзі знайомить інших зі своїм улюб-
леним заняттям, розповідає про те, як він 
ним займається, про свої пошуки, удачі та 
невдачі, про свої плани, показує, чого він 
досяг, відповідає на запитання, дає поради.

Жива газета – серія коротких виступів, ав-
тори-виконавці яких в образній формі по-
відомляють про новини з життя колекти-
ву та навколишнього життя, дають оцінку 
зробленого і розкривають майбутні пер-
спективи.

Захист фантастичних проектів – пізна-
вальна справа-огляд, під час якої кожна 
група учасників демонструє підготовлений 
нею проект, де втілено уявлення авторів 
про одну зі сторін життя в майбутньому і 
дано відповіді на запитання інших учас-
ників, і намагається якомога перекон-
ливіше обґрунтувати свої пропозиції.

Збори-знайомство – зібрання колективу для 
тематичного обговорення   «Розкажи мені 
про себе».
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Збори-диспут - пізнавальна творча справа, 
мета якої вирішення дискусійного питан-
ня, виявлення і порівняння різних думок, 
визначення найкращого рішення.

Клуби – об’єднання дітей за тематичним 
принципом для проведення спільних за-
ходів: клуби спілкування Дзеркало, Подруж-
ка, Покликання, Пізнай себе, Нема меж 
удосконаленню.

Конкурс – тематична колективна творча 
справа, яка передбачає змагання у вико-
нанні певних завдань, виявлення пере-
можців у відповідності з визначеними 
критеріями: Посміхніться, джентельмени, 
Козацькому роду нема переводу, Міс Зачару-
вання, Міс табору, Лицарський турнір,  А ну-
мо, парочки.

Концерт-блискавка - гра-огляд, учасники 
якої (декілька команд) готують за короткий 
час (не більше 30 хв.) імпровізований ко-
лективний виступ у загальній програмі за 
визначеними жанрами, наприклад: хоро-
вий спів, танець, декламування, драмати-
зація, оригінальний жанр.

Лабораторія невирішених проблем – ко-
лективна робота щодо визначення мож-
ливих шляхів покращення навколишньої 
дійсності та власної діяльності.

Місто веселих майстрів – гра-огляд, яка 
знайомить дітей зі світом професій, має на 
меті виконання ними елементів професій-
ної діяльності та визначення професійних 
компетентностей фахівців, виробничих ви-
мог та критеріїв готовності до майбутньої 
діяльності.

Пісенне коло — масова гра-огляд, учасники 
якої діляться на декілька команд, почергово 
(по колу) виконують пісні на обрану тему. 

Прес-конференція — пізнавальна творча 
справа-огляд, що організується у формі ро-
льової гри-бесіди членів певної  делегації з 
представниками мас-медіа.

Розвідка корисних справ – творча справа-о-
гляд, яка має на меті визначення форм мож-
ливої діяльності колективу та включення 
пропозицій до плану роботи; проводиться 
на підготовчому етапі.

Сюрприз — колективна трудова справа-опе-
рація: творчий подарунок, підготовлений 
дітьми, та їх старшими друзями на радість 
іншим.

Турнір-вікторина — пізнавальна справа-о-
гляд, в якій беруть участь декілька команд, і 
кожна команда колективно готує запитання 
і відповіді за обраною темою або за декіль-
кома темами.
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Турнір знавців —- пізнавальна справа-огляд, 
проводиться декількома колективами, кож-
ний з яких по черзі організує творче зма-
гання (свій тур) між іншими учасниками.

Технологія КТС висуває особливі вимоги 
до вихователів: вміння стимулювати уч-
нів до спілкування, визначати раціональні 
ініціативи, організовувати обговорення, 
не нав’язувати, а переконувати вихован-
ців у прийнятті рішень; вміння залучати до 
роботи всіх: діяльність у мікроколективах, 
планування, розподіл доручень; з пова-
гою ставитися до думок вихованців; вміння 

вирішувати конфлікти, допомагати та ство-
рювати атмосферу довіри. На етапі вико-
нання справи важливо продемонструвати 
бадьорий настрій, мажорний тон, підтрим-
ку жартом, перспективу близького успіху. 
На етапі колективного підбиття підсумків 
від вихователя вимагається поважне став-
лення до вихованців, дипломатичність у 
прийнятті рішень, чуйність до емоційних 
станів дітей. Зуміти оцінити ситуацію, поба-
чити помилки та прорахунки, дати адекват-
ну оцінку результатам КТС та власній діяль-
ності є основними завданнями на цьому 
етапі.
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Традиційними для таборів літнього відпо-
чинку є масові розважальні заходи: свята 
відкриття та закриття табірних змін, Свято 
Нептуна, Свято Мойдодирів, Свято Івана 
Купала, День рибалки, День іменинника, 
День рекордів та пригод; спортивні еста-
фети, турніри, змагання, спартакіади; ігри: 
народні, спортивні, інтелектуальні, лін-
гвістичні, у приміщенні та на відкритому 
повітрі; фестивалі: творчості, казок, співів, 
художньої самодіяльності, літературний, 
театральний, пісенний; конкурси: КВК, 
майстерного виконання (співи, декламація, 
танці, художня майстерність, малювання), 
плакатів, стіннівок, знавців.

Кожна табірна зміна триває 14-21 день. 
Штатним розписом таборів передбачено 
посади вихователів, керівників гуртків, від-
повідальних за спортивну та культурно-ма-
сову роботу.

Конкурс – тематична колективна твор
У програмах підготовки вчителів у педа-
гогічних навчальних закладах (коледжі, 
університети), як правило, передбачено 
виховну практику у дитячих оздоровчих 
центрах. Традиційними формами підготов-
ки студентів до цієї практики є: спецкурси 
з методики виховної роботи в оздоровчих 
таборах та таборах відпочинку, семіна-
ри-тренінги, школи вожатих, на яких розгля-
даються особливості роботи в організацій-
ний період, проблеми адаптації дітей до 
табірного життя, форми взаємозв’язку з 
батьками, методика проведення виховних 
заходів та підходи до керівництва тимчасо-
вими дитячими колективами.

Отже, канікули в нашій традиції – пора від-
починку, час приємних вражень, знайомств 
та набуття нового досвіду: бути самостій-
ним, комунікабельним, корисним для ін-
ших, вміти діяти, реалізувати себе, долати 
перешкоди, перемагати, програвати та зна-
ходити шляхи вирішення проблем.

Програма «Мова та культура» у Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя

Ініціатива волонтера Корпусу Миру (США) 
Дена Фінна, який працював у Ніжинському 
державному університеті у 1998 –2000 ро-
ках, щодо проведення програми відпочин-
ку та навчання англійської мови у студент-

ському таборі Лісове озеро стала для нас, 
викладачів та студентів, новим викликом, 
новим досвідом та новим поглядом на на-
вчально-виховний процес у студентському 
колективі. Тут також були знайомі нам за-
гони та змагання, колективні творчі спра-
ви та індивідуальні здобутки учасників, а 
ще було навчання, іншомовне спілкуван-
ня, перемоги та поразки, романтика, твор-
чість, дисципліна й розуміння того, що всі 
люди різні, але є й багато спільного у погля-
дах, традиціях та стилі життя. 

Учасниками програми стали: 5 волонтерів 
Корпусу Миру (США), які проводили занят-
тя, брали участь у роботі штабу табору, 
виступали організаторами та учасника-
ми всіх заходів, 67 студентів, які отримали 
можливість спілкуватися з носіями мови, 
збагачуватися знаннями, реалізувати себе 
у інтелектуальній, спортивній, художньо-
творчій, організаторській та комунікатив-
ній діяльності, 6 викладачів факультету 
іноземних мов нашого університету, які 
мали інтегрувати навчання та відпочинок, 
допомогти волонтерам у викладанні, а сту-
дентам - у ефективному іншомовному спіл-
куванні, розширити власний педагогічний 
досвід.

Основними характеристиками програми 
є: підпорядкованість усіх заходів загальній 
меті, структурованість, змагальність серед 
учасників, іншомовний режим спілкування.

Метою програми стало обговорення інфор-
мації про реалії української та американсь-
кої культури за такими напрямами: націо-
нальні та народні свята та традиції (День 
незалежності Америки (4 липня) та Свято 
Івана Купала (6 липня), спортивні ігри (аме-
риканський футбол та ігри з м’ячем), драма, 
музика та художня творчість з використан-
ням англомовних текстів та технік плетін-
ня, фарбування, майстрування з паперу та 
підручних матеріалів. Крім того, на занят-
тях з лідерства та журналістики студенти 
мали можливість обговорювати якості су-
часного лідера, шляхи виховання характе-
ру, особливості роботи ЗМІ, спираючись на 
соціокультурні контексти України та США. 
Організатори програми були певні у тому, 
що чим більше українська та американська 
молодь будуть спілкуватися навколо спіль-
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но визначених проблем, розповідати одне 
одному про те, що є традиційним для кож-
ного з нас у тій чи іншій життєвій ситуації, 
знайомитися з тим «як у них» і розповідати 
«як у нас», то скоріше всі співрозмовники 
стануть ближчими один  одному.

Відштовхуючись від складу учасників про-
грами, студенти факультету іноземних мов, 
стає зрозумілим і зацікавленість у спілкуван-
ні англійською мовою. На заняттях у таборі 
все відбувалось спонтанно, без домашніх 
завдань, без правил, але з носіями мови, 
читаючи та інсценізуючи автентичні тексти, 
вивчаючи автентичні пісні, беручи участь у 
спортивних іграх та загальних табірних за-
ходах. Отже, студенти удосконалювали ан-
глійську мову, а волонтери намагалися вив-
чати українські пісні, розуміти наші традиції 
і бути успішними у спілкуванні українською.
За кожен змістовий напрям (драма, музи-
ка, країнознавство, спорт, художня твор-
чість тощо) відповідали волонтери, ви-
кладачі-канцлери та молодші канцлери 
(студенти, які вже мали досвід участі в подіб-
них програмах). Волонтери, американці, що 
виявили бажання працювати у таборі, під-
бирали матеріали для занять, виступали мо-
дераторами обговорень, розповідали про 
власний досвід та стимулювали студентів до 
участі у заняттях. Викладачі – канцлери гар-
монійно доповнювали роботу волонтерів, 
надавали методичну допомогу у плануван-
ні, організації та проведенні занять, а також 
слідкували за дотриманням  правил програ-
ми та англомовним режимом під час про-
ведення обговорень. Молодші канцлери 
допомагали у згуртуванні команд, розвитку 
вмінь працювати у мікро- та макрогрупах. 
Вони підтримували, стимулювали та заохо-
чували  студентів.

Результатом роботи цієї команди стали пра-
вила табору, які розроблялися ще до заїзду 
студентів, напрями роботи табору, розклад 
занять, колективні творчі справи, критерії 
оцінювання, умови змагання та процеду-
ри підведення підсумків. Учасники цього 
табірного штабу заздалегідь готували ро-
зробки занять, сценарії заходів, ігри, різні 
активності і проводили їх, як тренувальні, у 
своєму колі. На цю роботу відводилося 2-3 
дні до приїзду студентів.

Учасники програми – два загони студентів 
по 30-40 осіб, які мали свої назви, емблеми, 

атрибути, лідерів. Для проведення занять 
штабом формувалися групи студентів, які 
складалися із представників різних команд. 
Ми вважали, що за час табірної зміни сту-
денти повинні познайомитися з різними 
людьми та потренуватися бути успішни-
ми у спілкуванні у змінних колективах. За 
активну участь у роботі під час занять, за 
ініціативу, креативність кожен отримував 
бали, які зараховувалися як індивідуаль-
ний результат і одночасно вносилися у за-
гальний накопичувач команди. Підсумки 
підводилися щодня, результати оприлюд-
нювалися і обговорювалися на зібранні 
команди. І команда, і кожен учасник могли 
бачити динаміку успіху, коригувати її та ак-
тивізувати свої резерви у разі необхідності.
Наведемо приклади оцінювання роботи 
учасників програми:
Колективні справи (Team Challenge)- 
оцінюється час, витрачений на пошук пра-
вильного рішення.

0-15 хвилин – 50 балів
16-30 хвилин – 30 балів
31-45 хвилин – 20 балів
45+ - 10 балів

«Кричалки» та сюрпризи (Cheers and 
Surprises)-оцінюється якість виконання: 10-
30 балів.

Оцінки виставлялися волонтерами на за-
няттях, канцлерами – під час проведення 
роботи у командах та на загальних табір-
них заходах.

Можливостей бути активним не бракува-
ло: ранкові активності (жартівливі ігри на 
майданчику  вранці), «кричалки» перед 
командою-суперницею, сюрпризи від ко-
манд у їдальні, колективні творчі справи 
(challenges), відвідування та участь у за-
няттях (пропуски та запізнення не допус-
калися), участь у вечорах, конкурсах, кон-
цертах. За результатами участі у програмі 
визначалися по три переможця від кожної 
команди (за індивідуальними балами), а 
також команда-переможець. Кожен учас-
ник отримував сертифікат участі, в якому 
зазначалися його найсуттєвіші результати 
(найкращий, самий веселий, ініціативний 
(тобто кожному індивідуально)).

За період з 1999 по 2004 було проведено 
5 програм, із них 4 з волонтерами Корпусу 
Миру і в англомовному режимі. Одну про-
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граму ми зорганізували за єдиним змістом, 
але у трьох мовних режимах: англійська, 
німецька, російська мови. Наш досвід доз-
воляє стверджувати, що основою успіху є 
ретельно проведений підготовчий період, 
чіткий розподіл відповідальності серед 
членів штабу, реалістичні правила табору, 
актуальний зміст і адекватні форми роботи. 
Наведемо приклад розпорядку  студентсь-
кого мовного табору:

8:00  Збори адміністрації
8:30  Ранкові ігри
9:00  Сніданок
10:30  Заняття (3*50 хвилин)
13:20  Обід
14:20  Вільний час
16:40  Заняття (2*50 хвилин)
19:00  Вечеря
20:00  Робота у командах
22:00  Заходи
24:00  Добраніч

Отже, 5 занять кожного дня (програма три-
вала 5-7 днів) – це час навчання, спілкуван-
ня, дискусій. Робота у командах, ранкові та 
вечірні заходи – це час жартів, романтики, 
студентського гумору й водночас ситуацій 
непідготовленого мовлення, експромтів у 

вживанні граматичних правил, іноземних 
слів, виразів, які оцінюються носіями мови 
не оцінками, а адекватною реакцією, ро-
зумінням, підтримкою. Вся програма – це 
занурення у мову та культуру, що й було 
нашою метою. Спогади учасників програ-
ми можна переглянути на сторінці Yaduty: 
Language and Culture Retreat у мережі 

Facebook:  (https://www.facebook.com/
groups/1534665486840754/).



2Проект «English Language 
Retreat / GoGlobal Initiative»
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Проект було реалізовано у Чернігівській 
області за підтримки Відділу преси, освіти 
та культури Посольства США в Україні у 
2016 році. Мета проекту полягала у підго-
товці 30 вчителів Чернігівської області до 
роботи у мовних таборах. Ми розшукали 
випускників студентських мовних програм 
1999-2004 років, створили групи у мережах 
• Facebook (https://www.facebook.com/

groups/807618962705332/),
• Twiter (https://twitter.com/camps_2016),
• ВКонтакті (http://vk.com/club121639747), 
організували обмін спогадами, фото та 
відеоматеріалами. 

На зустрічі випускників мовних програм 
нашого університету, яку було проведено 
у квітні 2016 року, відбулося обговорення 
можливих шляхів адаптації попереднього 
досвіду студентських мовних таборів до 
шкільної аудиторії та підбір тих, хто залучи-
вся до проведення тренінгових занять для 
учасників проекту. Всі учасники зустрічі  
домовилися  щодо основних принципів: 
навчання через діяльність та іншомовне 
спілкування у дружній атмосфері на занят-
тях, ранкових активностях, колективних 
справах; робота у макро та мікро колекти-
вах, змінний склад навчальних груп з ме-
тою встановлення та розвитку партнер-
ських стосунків між учасниками проекту; 

змагання команд та щоденне підбиття 
підсумків проведеної роботи. Ми дійшли 
спільного висновку про те, погодилися, що 
вкрай необхідним є підготовчий період, 
коли штаб табору, тренери та їх помічники 
поелементно програють програму та об-
говорюють умови, за яких вона може бути 
максимально ефективною. Було прийня-
то рішення про залучення до цієї роботи 
студентів третього курсу факультету іно-
земних мов, що готуються до проходження 
літньої практики у мовних таборах. Обгово-
рили ми й зміст навчання: країнознавство, 
лідерство, драма, художня творчість, ігрова 
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діяльність учнів, особливості навчання іно-
земної мови молодших школярів, спорт, 
музика та співи.
На підготовчому етапі було також про-
ведено семінар «Мовні табори: набутий 
досвід та подальші перспективи», учасни-
ками якого стали: вчителі іноземних мов, 
методисти районних та міських методич-
них кабінетів Чернігівської області, мето-
дисти Чернігівського обласного інституту 
післяди пломної педагогічної освіти імені 
К.Д.  Ушин ського, керівники літніх таборів 
відпочинку (всього – 61 особа). Саме на цьо-
му семінарі було репрезентовано проект 
English Language Retreat/GoGlobal Initianive, 
визначено критерії та процедури відбору 
учасників проекту. Для своєчасного обміну 
інформацією між організаторами та учасни-
ками було створено сторінку на сайті універ-
ситету (http://camps.ndu.edu.ua), на якій 
розміщувалися оголошення, навчально-ме-
тодичні матеріали, фото та відеозаписи.

Основним проектним заходом став тренінг 
(18-22 травня 2016 року), який дозволив 
учасникам прожити табірну програму, 
зібрати ідеї щодо можливих форм навчан-
ня англійської мови та відпочинку, познай-
омитися вчителям та студентам, які надалі 
працювали разом у мовних таборах в ре-
альних умовах шкіл та позашкільних уста-
нов Чернігівської області.

Саме тут у проекті вчителі надали інфор-
мацію про мовні табори 2015 року, поділи-
лися своїми навчально-методичними ма-
теріалами, продемонстрували можливі 
методи та прийоми навчання англійської 
мови. Студенти ж виявили зацікавленість у 
наданій інформації, брали участь у розгляді 
навчальних та виховних ситуацій. Спів-
праця вчителів та студентів створювала си-
туацію професійного зростання, активного 
іншомовного спілкування, змагальності, 
що породжувало нові ініціативи та неорди-
нарні рішення, урізноманітнювало форми 
проведення тренінгу.

Завдяки участі у нашій роботі випускників 
студентських мовних таборів у Ядутах нам 
вдалося репрезентувати нетрадиційну для 
українських таборів модель навчання іно-
земних мов та відпочинку, а саме: 

• змагання команд через систему ін-
дивідуальних балів учасників програми;

•  навчання через діяльність на заняттях 
з драми, музики, країнознавства, худож-
ньої творчості, інтелектуальних та спор-
тивних ігор; 

• обговорення особливостей навчан-
ня англійської мови учнів молодшого 
шкільного віку; 

• командна робота при виконанні зав-
дань, підготовці та проведенні табірних 
заходів;

• щоденне підбиття підсумків та висві-
тлення результатів.

Запровадження змагання, накопичуваль-
ної системи балів, наявність правил, дис-
циплінарних регламентацій (прибути вчас-
но на захід, не пропускати заняття, всім 
учасникам групи взяти участь у виконанні 
завдання тощо) мотивували студентів бути 
активними, ініціативними та відповідаль-
ними під час всієї програми. Порушення 
домовленостей, якщо такі траплялися, 
ставали предметом уваги команди, а не 
адміністрації, що є ознакою реального сту-
дентського самоврядування.

Для швидкого занурення учасників у про-
граму ефективним, з нашого досвіду, є 
проведення загального масового заходу, 
наприклад, відома гра Захоплення прапо-
ру (Сapture the Flag), під час якої від учас-
ників вимагається виявлення ініціативи, 
кмітливості, швидкості у прийнятті рішень, 
злагодженості у діях, що дозволяє ліде-
рам команд виявити активних учасників 
та передбачити  можливі доручення. Для 
об’єднання наших учасників, учителів та 
студентів, ми використали  прийом «тан-
цюємо та співаємо разом».
Кожен день у наших програмах розпо-
чинався із загальної зустрічі учасників 
тренінгу на ранкових активностях (Morning 
Activity). Ми відмовилися від традиційної 
ранкової зарядки на користь колективної 
гри, де учасники мають спільно діяти, співа-
ти, декламувати, виконувати жартівливі 
рухи. Мета цього зібрання - прокинутися, а 
головне - відчути позитивну атмосферу та 
гарний настрій. Приклади таких форм ро-
боти можна переглянути на нашому каналі 
в мережі YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UCVMuFfKi8ZQAeplPCmKPiXw).
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Підтримувати позитивні емоції допома-
гають і колективні «кричалки» без яких 
не могли розпочатися табірні заходи. 
Команди по черзі вигукували віршовані 
привітання одне одному, інколи інсценізу-
вали їх, супроводжували рухами. З одного 
боку – це знак уваги команді-суперниці, а з 
іншого – додатковий час на зібрання учас-
ників, оскільки запізнення на програмні за-
ходи коштували втратою індивідуальних та 
командних балів у змаганні.

Колективна діяльність – стрижень нашої 
програми. Кожного дня команди мали ви-
конати завдання (Team Challenge) та про-
демонструвати вміння діяти злагоджено 
та брати на себе відповідальність за ре-
зультат. Такими колективними творчими 
справами у наших мовних таборах були: 
Spider’s Web (всі учасники команди ма-
ють протиснутися через павутиння), River 
Crossing (всі учасники команди, допомага-
ючи одне одному, мають подолати певну 
відстань), Making Emotions (всі учасники ко-
манди мають утворити щасливе чи, навпа-
ки, нещасне обличчя). Колективними твор-
чими справами можуть стати і завдання на 
вирішення логічних завдань: перенести всі 
предмети, використовуючи обмежену кіль-
кість додаткових засобів, дістати предмет, 
не застосовуючи обладнання, тощо.

Завершити табірну програму можна такою 
колективною справою як Scavenger Hunt 
(команди мають виконати однакові завдан-
ня, знайти зазначені предмети за встанов-
лений час). У цій справі важливо передба-
чити завдання інтелектуального характеру 
(відповіді на запитання, які можуть бути 
пов’язані з історією, традиціями, культу-
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рою країн, мову яких ми вивчаємо), вико-
навські (продекламувати, заспівати, про-
демонструвати), пошукові (знайти, дістати, 
взяти, попросити тощо). При цьому також 
рекомендується запропонувати завдання, 
які дозволяють акцентувати характерні 
риси чи певні події з життя канцлерів та ін-

ших представників штабу чи адміністрації 
табору. Наприклад: знайдіть канцлера, 
який був у 5 різних мовних програмах; 
чий дідусь живе у Польщі; хто одружений 
з волонтером Корпусу Миру тощо. Пошу-
кові завдання можуть бути такими: знайти 
щось металеве, тверде, важке; спортивний 
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свисток, найдовший шнурок, найбільшу 
книгу, найдавнішу газету; прапор, шля-
пу, ковзани тощо. Деякі речі мають легко 
знаходитися, а деякі можливо й неможна 
знайти, але завдяки винахідливості учас-
ників неможливе часто стає можливим. 
Справа триває 45-60 хвилин, які мають бути 
використані командою на ознайомлення із 
переліком завдань, розподіл відповідаль-
ності за виконання між учасниками, прове-
дення репетицій, підготовку виступу. Після 
завершення відведеного часу команди ре-
презентують свої результати, а члени журі 
визначають якість виконання, відповід-
ність рішення поставленому завданню та 
спостерігають за стосунками у команді. 

Кульмінаційними заходами у мовних та-
борах можуть бути свята, урочисті вечори, 
які присвячуються історичним датам, ви-
датним представникам країни, актуальним 
подіям сьогодення.

Обов’язковою умовою завершення програ-
ми є підведення підсумків змагання. Протя-
гом тренінгу тренери та канцлери оціню-
ють роботу учасників та заповнюють екран 
змагання. Наші команди також обговорю-
вали результати, визначали резерви їхньо-
го покращення на своїх зібраннях, аналізу-
вали прорахунки та раділи перемогам. За 
результатами участі у проекті ми визначи-
ли найкращих учасників у кожній команді 
та команду-переможницю. Штаб тренін-
гу відшукав влучні слова про кожного, які 
найточніше характеризували учасників та 
їх внесок у справи команди, і підготував від-
повідні сертифікати.

Завдяки участі у тренінгу випускника на-
шого факультету 1999 року, нині директора 
табору відпочинку «Зміна»  Сергія Вишнев-
ського ми змоделювали та продемонстру-
вали учасникам тренінгу загально табірні 
заходи (morning activities, team challenges, 
event shows), познайомили зі спортивними 
іграми Великої Британії та США, запропону-
вали рухливі види діяльності з використан-
ням англомовного пісенного матеріалу.

Керівники мовних програм у таборі «Лісо-
ве озеро» в селі Ядути (1999-2004) Тетяна 
Семігінівська та Тетяна Кресан допомогли у 
роз’ясненні принципів колективної роботи 
у програмі та правил проведення змагання 

між учасниками та командами.
Запрошені нами шкільні вчителі, керівни-
ки мовних програм 2015 року (Пуха З.Д., 
Думенко Л.Г., Мозгова С.Н., Чинякова М.К., 
Оксамитна І.В.) поділилися досвідом щодо 
особливостей навчання англійської мови 
та організації відпочинку дітей у літніх та-
борах міст Носівка (Чернігівська область) та 
Бровари (Київська область).

Викладачі факультету іноземних мов, які 
брали участь у студентських мовних табо-
рах та мають досвід викладання з викори-
станням певних технологій, проводили на 
волонтерських засадах заняття за такими 
напрямами: драма (Тимченко Т.М., Андрій-
ко І.Ф.), музика (Заєць Г.Д.), художня твор-
чість (Осипенко Ю.М.), країнознавство (Ха-
лимонІ.Й., Нагач М.В.., Андрущенко Л.Б., 
Удовиченко Н.К.), ігри (Карпенко Н.М., По-
номаренко О.В.), навчання молодших шко-
лярів (Смелянська В.В., Шевченко С.І.).

При підведенні підсумків літа 2016 року, 
учасники проекту зазначали, що перебу-
вання у програмі дозволило їм здійснювати  
навчання англійської мови у ігровій формі, 
скористатися порадами щодо організації 
табірних заходів і отримати зацікавленість 
з боку учнів та інших вчителів.

 Спілкування університетських викладачів 
зі шкільними вчителями під час тренінгу 
дозволило нам спланувати подальшу спів-
працю навколо проблем професійного ро-
звитку та методики викладання іноземних 
мов, що є важливим для удосконалення 
програм підготовки вчителів в універси-
тетах, пошуку нових форм професійного 
партнерства в освіті.



3Перспективні напрями розвитку 
літніх мовних таборів
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Аналіз результатів проведеної роботи, 
знайомство з досвідом мовних таборів 
2016 року свідчать про те, що основни-
ми завданнями залишаються:

• розповсюдження позитивного до-
свіду проведення мовних програм 
та підготовка педагогічного персо-
налу для них;

• пошук нових підходів до підвищення 
рівня володіння іноземними мовами 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів;

• зацікавлення дітей у вивченні іно-
земних мов;

• допомога школярам у подоланні 
мовних та психологічних бар’єрів у 
спілкуванні;

• інтеграція навчання та відпочинку 
під час канікул. 

Існують такі типи мовних програм: 

• на базі загальноосвітніх навчаль-
них закладів (тривалість 1-2 тижня, 
харчування не передбачене, занят-
тя проводять учителі, студенти, во-
лонтери);

• на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів (тривалість 1-2 тижня, хар-
чування за рахунок джерел не забо-
ронених законодавством (спонсор-
ські надходження, місцеві бюджети, 
батьківські кошти), заняття прово-
дять учителі, студенти, волонтери);

• на базі оздоровчих літніх таборів 
( тривалість 2-3 тижні, харчування 
за рахунок джерел не заборонених 
законодавством (спонсорські надхо-
дження, місцеві бюджети, батьківсь-
кі кошти), заняття проводять учителі, 
студенти, волонтери).

• Для успішного забезпечення мовних 
програм необхідно:

• продовжити практику цілеспрямова-
ної підготовки керівників, учителів та 
студентів, яка має бути спрямована 
на запровадження ігрових, інтерак-
тивних та проектних форм навчання 
іноземних мов під час літнього від-
починку;

• активно використовувати навчаль-
но-методичні матеріали зарубіжних 
та вітчизняних видавництв навчаль-
ної літератури;

• активізувати діяльність щодо роз-
робки сучасних форм навчально-ви-
ховної роботи у мовних таборах;

• вивчати передовий педагогічний 
досвід та розповсюджувати його.

Виходячи з результатів нашого проекту 
хочемо особливо наголосити на необ-
хідності кропіткої роботи у підготовчий 
період. Важливо мати заздалегідь під-
готовлену програму, кожний захід якої 
має бути методично обґрунтованим, 
організаційно та матеріально підкріп-
леним. Наш вітчизняний досвід плану-
вання табірного життя у перші 2-3 дні 
за участі самих учасників може бути 
використаний лише частково, у зв’язку 
із невеликою тривалістю програм (1-2 
тижня) та необхідністю забезпечення 
високої інтенсивності у діяльності. Учас-
ники мають виявляти ініціативність як 
на заняттях так і під час колективних 
справ, теми яких є відповідальністю ор-
ганізаторів.

Ми рекомендуємо організацію змаган-
ня у таборах. Індивідуальні бали у скарб-
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ницю команди, змінний склад учасників 
на заняттях, колективне обговорення 
результатів команди та відповідаль-
ність лідерів за участь усієї команди 
є моделлю сучасного конкурентного 
світу. Залучення дітей до такого стилю 
життя та діяльності є наближенням до 
реального дорослого світу, що є вкрай 
необхідним з огляду на формування 
нової генерації громадян України, які 
вміють працювати разом і готові нести 
відповідальність за результати.

Запровадження у розпорядок табірно-
го життя розкладу занять не треба бо-
ятися. Тривалість цих занять може бути 
меншою ніж у школі, з одного боку, а 
з іншого – це заняття-гра, інтегроване 
заняття з іноземної мови та художньої 
творчості, спорту, драми чи музики, де 
немає традиційних вправ та оцінок і 
тому не є обтяжливим для учнів. 

Для успішності програми важливою є 
наявність правил, що регламентують 
діяльність учасників і дотримання яких 
контролюється штабом та відповідаль-
ними особами (лідери, помічники, рад-
ники, канцлери).

Індивідуальні та командні результати 
мають висвітлюватися на екрані зма-
гання, листівках, плакатах. На інфор-
маційних стендах варто розміщувати 
плани заходів, найкращі роботи учас-
ників та оголошення-привітання. Все це 
створює атмосферу відкритості та спри-
яє об’єктивності в оцінці результатів.

Важливим є й дотримання іншомовно-
го режиму табору: на заняттях, під час 
табірних заходів та  обговорень. Звісно, 
присутність волонтерів, носіїв мови, по-
легшує вирішення цього завдання. Од-
нак і за їх відсутності вчителі та студен-
ти повинні дотримуватися цієї вимоги.

Програма буде успішною і за умови її ма-
теріального забезпечення. Треба завчас-
но передбачити спортивний інвентар, 
матеріали для занять, канцелярські ма-
теріали, апаратуру для музичного супро-
воду  заходів, приміщення для роботи.

Запорукою успіху мовних таборів в 
Україні має стати й об’єднання зусиль 
всіх: шкільних вчителів, університетсь-
ких викладачів та студентів факультетів 
іноземних мов. Саме через об’єднання, 
професійне партнерство ми зможемо 
стати краще!

4Language Summer Camp Activities
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Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure: 

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure: 

sOurce:

FIND A PERSON WHO...

vocabulary: numbers or other topics.
any.
none.
Make a list of “Find a person who…” statements. For example, find 
a person who…:
• Is wearing red.
• Has words on his/her shirt.
• Can curl his/her tongue.
• Can touch the floor without bending knees.
Arrange the group to stand in a big circle.

The teacher calls out: “Find a person who is wearing glasses.” 
Everyone runs to grab the hand of a person wearing glasses. 
Assuming each student has two hands, only two people can be 
partnered with each glasses wearer.
Whoever is left without a hand to hold stands in the middle. 
Someone (e.g. the youngest) in the middle group must now call at 
the next turn or the teacher can use a prepared list of finds.

http://www.fluentu.com/english/educator/blog/fun-esl-games-
students-kids-teenagers-classroom/

GROUP JUGGLE

making acquaintance.
any .
juggling balls, bean bags (or even a rolled up sock).
Organise the group into an inward facing circle.

Ask to throw juggling balls across the circle of team members from 
one person to the next. When a ball is thrown the thrower must 
shout the name of the recipient. They catch it and throw to another 
group member. This continues until each group member has caught 
& thrown the ball just once. (it should have eventually ended back 
at the start point). Ask each group member to identify who they 
received the ball from and who they threw it to. Test this out by 
throwing the ball in the same original order until it arrives back at 
the start point.
The next stage is to introduce more balls and see how many you 
can get moving round the circle in the original order. As many balls 
as people is extremely difficult. You can also add another ball to be 
sent in reverse order to add a bit confusion to the mix.

http://www.ventureteambuilding.co.uk/group-juggle/ 
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Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure: 

sOurce:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure: 

LEADERSHIP TRAINING ACTIVITY

small group communication; having staff/campers exploring what it 
takes to be the perfect camp counselor.
10-15.
a long piece of paper (about as long as the height of someone in the 
group). 
Split your staff/campers into smaller groups of 3-5 people.

Have one member of the group lay down on the paper and have the 
group trace around this person.
Each group is to creatively draw out the perfect camp counselor. For 
example: Draw a large watch on the wrist for always being on time. 
Give the groups a 10-15-minute time limit and then have them re-
convene and share their works of art. Be sure they cover all of the 
attributes of their perfect camp leader.
Wrap it up by touching on the most important aspects of being a 
leader in camp and be sure to touch on anything that the groups 
might have missed. Hang up the drawings for the rest of staff 
training as a reminder of what leadership skills you are expecting 
your staff or group to possess.

http://www.scavenger-hunt-guru.com/camp-leadership-training.
html

HELIUM STICK

learning how to work together and communicate in small to medium 
sized groups.
any.
Helium Stick – a long, thin, lightweight rod.
line up the campers in two rows which face each other.

Ask participants to point their index fingers and hold their arms 
out. Lay the Helium Stick down on their fingers.  Get the group to 
adjust their finger heights until the Helium Stick is horizontal and 
everyone’s index fingers are touching the stick. Explain that the 
challenge is to lower the Helium Stick to the ground.

The catch: Each person’s fingers must be in contact with the Helium 
Stick at all times. Pinching or grabbing the pole in not allowed - it 
must rest on top of fingers.

Reiterate to the group that if anyone’s finger is caught not touching 
the Helium Stick, the task will be restarted. Let the task begin....

Warning: Particularly in the early stages, the Helium Stick has a habit 
of mysteriously ‘floating’ up rather than coming down, causing much 
laughter. A bit of clever humoring can help - e.g., act surprised and 
ask what are they doing raising the Helium Stick instead of lowering 
it!  For added drama, jump up and pull it down!

Participants may be confused initially about the paradoxical behavior 
of the Helium Stick. Some groups or individuals (most often larger 
size groups) after 5 to 10 minutes of trying may be inclined to give 
up, believing it not to be possible or that it is too hard. The facilitator 
can offer direct suggestions or suggest the group stops the task, 
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sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure: 

discusses their strategy, and then has another go.
Less often, a group may appear to be succeeding too fast.  In 
response, be particularly vigilant about fingers not touching the 
pole. Also make sure participants lower the pole all the way onto 
the ground.  You can add further difficulty by adding a large washer 
to each end of the stick and explain that the washers should not fall 
off during the exercise, otherwise it’s a restart.
Eventually the group needs to calm down, concentrate, and very 
slowly, patiently lower the Helium Stick - easier said than done.

How Does it Work?
The stick does not contain helium.  The secret (keep it to yourself) 
is that the collective upwards pressure created by everyone’s fingers 
tends to be greater than the weight of the stick.  As a result, the more 
a group tries, the more the stick tends to ‘float’ upwards.

http://wilderdom.com/games/descriptions/HeliumStick.html

MINE FIELD

grammar: imperatives.
any .
different objects for “mines”. 
Select an appropriate area.  Go outside, if possible.  Can be done 
inside, even in rooms with fixed furniture (which can become objects 
to be avoided). Distribute «mines» e.g., balls or other objects such 
as bowling pins, cones, foam noodles, etc. Establish a concentrating 
and caring tone for this activity.  Trust exercises require a serious 
atmosphere to help develop a genuine sense of trust and safety. 
The task is very flexible, works for groups of various types and sizes, 
and can be adapted to youth, adults, etc.

Participants operate in pairs.  Consider how the pairs are formed - 
it’s a chance to work on relationships.  One person is blind-folded 
(or keeps eyes closed) and cannot talk (optional).  The other person 
can see and talk, but cannot enter the field or touch the person. The 
challenge is for each blind-folded person to walk from one side of 
the field to the other, avoiding the «mines», by listening to the verbal 
instructions of their partners. Allow participants a short period 
(e.g., 3 minutes) of planning time to decide on their communication 
commands, then begin the activity.
Be wary of blindfolded people bumping into each other.  The 
instructor(s) can float around the playing area to help prevent 
collisions. Decide on the penalty for hitting a «mine».  It could be 
a restart (serious consequence) or time penalty or simply a count 
of hits, but without penalty. It can help participants if you suggest 
that they each develop a unique communication system.  When 
participants swap roles, give participants some review and planning 
time to refine their communication method. Allow participants to 
swap over and even have several attempts, until a real, satisfied 
sense of skill and competence in being able to guide a partner 
through the «minefield» develops.
The activity can be conducted one pair at a time (e.g., in a therapeutic 
situation), or with all pairs at once (creates a more demanding exercise 
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sOurce:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

 

sOurce:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

due to the extra noise/confusion). Can be conducted as a competitive 
task - e.g., which pair is the quickest or has the fewest hits?
The facilitator plays an important role in creating an optimal level of 
challenge, e.g., consider introducing more items or removing items 
if it seems too easy or too hard.  Also consider coaching participants 
with communication methods (e.g., for younger students, hint that 
they could benefit from coming up with clear commands for stop, 
forward, left, right, etc.). 
Be cautious about blind-folding people - it can provoke trust and 
care issues and trigger post-traumatic reactions.  Minimize this risk 
by sequencing Mine Field within a longer program involving other 
get-to-know-you and trust building activities before Mine Field.

http://wilderdom.com/games/descriptions/Minefield.html

ALL ABOARD

group communication, cooperation, patience and problem solving 
strategy, as well as issues related to physical self and physical 
proximity.
any.
objects to make an area for campers to stand in (e.g. a blanket, 
ropes etc).
Arrange the areas for campers to stand in.

The activity can be run in many different ways. Basic method: Ask 
the whole group to try to fit inside a small area which can be marked 
by:
• small platforms, or
• circle of rope, or
• tarpaulin or blanket
When the group succeeds, decrease the area (e.g., changing 
platforms, shrinking the circle, or folding the tarp) and challenge 
the group again.  How far can the group go?

Cautions: Obviously people are going to need to feel physically 
comfortable in order to get physically close and be supportive of one 
another.  So make sure people are warmed up and preferably have 
removed excessive jewellery, watches, etc.

Name game: The activity can be used as a name game by setting the 
rule that every communication to another person must include that 
person’s name.

http://wilderdom.com/games/descriptions/AllAboard.html  

AMOEBA RACE

cooperation, competition and close physical interaction. Useful as 
a simple activity to help a group get comfortable with one another.
any.
none.
none.
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prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

Explain how to create an amoeba.  There are 3 parts:
• a lot of protoplasm (people who don’t mind being close, gather 

together)
• a cell wall (people who like to contain themselves & others, 

surround the protoplasm, facing outward, linking elbows)
• a nucleus (someone with good eyesight and the ability to keep 

on top of things should be the nucleus, seated on the shoulders 
of some of the protoplasm)

Once the amoeba is formed, try taking a walk through a field or 
around the block. A rhythmic chant might be helpful for coordinating 
movements. (What sort of sound does a one-celled creature make?). 
Finally, try a little cell division. Split into two, create a second nucleus 
and have an Amoeba Race.

http://wilderdom.com/games/descriptions/AmoebaRace.html

BLIND COUNT OFF

vocabulary: numbers or other topics.
any.
none.
Get the group to stand in a circle, with everybody facing the outside 
of the circle with their backs to each other.

Campers have to count as high as they can out loud with only 
one person saying a number at a time. There can be no planning 
and everyone must speak once before someone can say another 
number.
If two people say the same number at the same time or a number is 
said twice, the group must start over again.
Vary the challenge by setting a specific number to count to or down 
from, or even get them to name something relating topics such as 
chocolate bars or even Football teams etc.

http://www.ventureteambuilding.co.uk/blind-count-off/

HAVE YOU EVER?

getting to know each other better. Grammar: Present Perfect.
any.
none.
Make a list of questions tailored to the particular group and 
settings. Usually the questions are of a «Have You Ever....?» form, 
but variations are possible. Here are some sample questions.
• Have you ever sung in front of the audience?
• Have you ever been without a shower or a bath for more than 

2 weeks?
• Have you ever ridden a horse?
• Have you ever eaten frogs’ legs/snakes?
• Can you speak 3 or more languages?
• Have you ever been in love with someone who was vegetarian?
• Have you ever flown in an aeroplane?
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prOcedure:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

• Have you ever climbed the highest mountain in Ukraine?
• Have you ever broken a bone in your body?
• Have you ever had a close relative who lived to over 100?
• Have you ever cooked a meal by yourself for more than 10 

people?
• Have you ever done a bungee jump?

The facilitator explains that he/she will call out different things that 
may or may not apply to each person.  If the item does apply to a 
camper, he/she run into the middle, jump in the air, and do a high 5 
with anyone else who runs in.

TRUE/FALSE RACE

various grammar and vocabulary.
any.
two chairs, two pieces of paper (green and red).
Place the chairs at a distance of 6-8 meters from the teams. Print 
‘true’ on the green piece of paper and ‘false’ on the red one; mark 
the chairs correspondingly. Prepare a list of TRUE/FALSE statements 
depending on the number of participants in the teams.
Here is a sample list of statements – you can change the list, based on 
participant age, interests, etc.
• Half of the people on earth have never seen snow. (F – two-

thirds)
• When snakes are born with two heads, they fight each other for 

food. (T)
• You’re 1% shorter in the evening than in the morning. (T)
• A jellyfish is 100% water. (F – 95%)
• The tongue is the weakest muscle in the human body. (F – the 

strongest)
• Our ears are always the same size from birth, but our nose and 

eyes never stop growing. (F – eyes are the same size)
• Frozen lobsters can come back to life when thawed. (T)
• An ostrich’s eye is bigger than its brain. (T)
• A cockroach can’t live with its head cut off. (F – can live for several 

weeks)
• Earth is the only planet not named after a god. (T)
• There are more life forms living on your skin than there are 

people on the planet. (T)
• Leonardo da Vinci could write with one hand and draw with the 

other at the same time. (T)

Divide the group into two teams (if they have not been divided yet) 
and have each team make a line facing the back of the person who 
stands in the front. A facilitator reads a statement (for example, “The 
cow is bigger than the elephant.”) and the participant who stands in 

Games

Running & Moving Games
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ruLes:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

the front of each line runs and sits in the chair that corresponds to 
the statement (in the example, of course, “FALSE.”). Whoever sits in 
the correct chair first gains a point for their team. The two people 
who have just run return to their teams and stand at the back of the 
line waiting for their turn to run again.
There is to be no pushing or tripping. Once someone is sitting in the 
chair, you may not push him out of it so you can sit down yourself; 
if you do any of these things, your team will lose a point.

THE GREAT BALLOON OBSTACLE COURSE

various grammar and vocabulary.
any.
balloons of various colours, athletic tape or straps, printed out 
words, and various obstacles.
Print off a series of words, place them inside of the balloons and 
inflate the balloons. Be sure that you colour code them (ie. blue 
balloons contain nouns, yellow contain adjectives, etc.). All balloons 
should be herded into one corner of the room/pitch. 
Set up a relatively easy obstacle course. Perhaps some skipping, a 
little crawling under desks, that sort of thing. With older students 
the obstacles can be more complex.

Start the students at the far side of the room/pitch from the 
balloons and pair them off within their teams. Each team should 
have a single desk at the start point. Explain to them which balloons 
contain which categories of words and that each team can have only 
one pair in the obstacle course at any given time. When the teacher 
says go, the first pairs start into the obstacle course. Once they have 
completed all the obstacles they grab a balloon and take it back to 
their group’s desk, pop it, and lay the word on the desk. As soon as 
the first pair is back with the balloon, the second pair can start into 
the course. This goes on for whatever set time limit the teacher has 
decided on. To win, the students must use the words to create the 
longest complete sentence(s).
The game area should be limited. Participants shouldn’t push or trip 
each other.

http://busyteacher.org/18420-eggs-at-risk-3-amazing-race-style-
activities-esl.html

TRAFFIC LIGHTS

grammar: imperatives; vocabulary: colours, city, transport.
6-10.
none.
Find an appropriate game area.

On the word ‘red’, the children must stand very still. On the word 
‘amber’, they can walk around. On the word ‘green’, they should 
run. If any of the participants do the wrong thing at the wrong time, 
they are out of the game and act as a judge for the remainder of 

говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом 31

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

the game. The leader of this game can make things confusing by 
shouting ‘Speed camera’, slow motion, ‘roundabout’, etc.
The game area should be limited. Participants shouldn’t push or trip 
each other.

http://www.ventureteambuilding.co.uk/traffic-lights/

STEEPLE CHASE

grammar: imperatives; vocabulary: animals, sport.
6-10.
none.
Find an appropriate game area.

The group forms a circle. They then practice slapping hands on 
thighs to make a galloping horse sound. Brief group that it is the 
Grand National (horse race held annually at Aintree Racecourse in 
Liverpool) and that on the word ‘go’ the horse race will start. There 
will be a commentary that will describe the hazards and jumps. 
A jump is tackled by lifting the hands off the thighs to symbolize 
flight over a fence. A triple for example would be shown by gallop 
flight gallop flight gallop flight gallop. Water jumps will be gallop 
flight splash gallop. The group leans to go round corners and body 
swerves to avoid animal rights protester. Include any other obstacles 
you feel like. Constant commentary is essential.
The game area should be limited. Participants shouldn’t push or trip 
each other.

http://www.ventureteambuilding.co.uk/steeple-chase/

SCAVENGER HUNT

grammar: imperatives; prepositions etc.
any.
treasure maps; “to-do” lists; clues; objects to find; prizes (candies, 
cookies etc).
You must first create the course and identify the various checkpoints 
where students will receive the next section of their treasure map. 
If at all possible, have a teacher or some other English speaking 
volunteer there to ensure that the students are on track and that 
the next section of the map does not go missing. 
You can also make different groups take different routes to arrive at 
the final destination. To do this you have to use the same stopping 
points but change the order for each group. Facilitators must create, 
print out and cut up all the different treasure maps well before the 
beginning of the activity. Then hide the items, or choose things that 
will be easy enough to find in your setting (but not too easy!).

Exploration Games
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prOcedure:

sOurce:

Set a timer, and let your players (or teams) find all of the items 
using the treasure maps. For little kids, use just five items (one list); 
for bigger kids, use more than one list or give each player/team a 
different list.
The first ones to find everything when time’s up win a small prize or 
treat.

Note: to increase the difficulty of the game, teachers can have a riddle 
or puzzle that campers have to complete at each checkpoint to get 
the next part of their map.

INDOOR SCAVENGER HUNT

grammar: imperatives; prepositions etc.
any.
“to-do” lists; clues (on paper or in some other form); objects to find; 
prizes (candies, cookies etc).
This hunt requires minimal preparation. Use the clues below to 
send campers from one location to the next.  Simply put a clue at 
each location to have them cruising all around. Scavenger hunt 
rules should be laid out ahead of time. For example: No running. 
Hold on to the railing when going up and down the stairs. Leave the 
clues where you find them so other campers can find them too.

Some Indoor Scavenger Hunt Ideas
Start at the front door.
Look under the table.
Look inside the object that keeps our food cold.
Look inside the dryer.
Look where we keep the sporting equipment.
Look inside the object that bakes our food.
Look under the washing basin.
Look under the computer keyboard.
Look under the couch. (If more than one in the building, use a color 
to describe which one the clue is under.)
Look under the stool in the bathroom.
Look where we keep the food.
Look inside your boots. (Again use a name here if needed.)
Look behind the poster. (Or whatever picture you have hanging 
around.)
Look under the stairs.
Look under the chair.
Look in the place where we re-heat our food.
Look in the silverware drawer.
Add any ideas that will work for your particular group and situation. 
Print out the list, cut up the clues, hide them, put a treasure at the 
last clue and watch your campers enjoy this indoor scavenger hunt. 
At the very end, have something fun for campers. For example, a 
shoebox «treasure chest» with candy, a toy, or a cookie inside.

http://www.scavenger-hunt-guru.com/indoor-scavenger-hunt-1.html
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WHAT’S HIDDEN IN THE PICTURE?

describing places, objects and people. Grammar: Present 
Continuous; modal verbs.
any
a set of pictures (10 or more).
Print out some pictures showing at least two objects or living beings. 
Decide which element of the picture must be hidden and cut it off 
or cover.

Divide the group into two teams (if they have not been divided 
yet). Show a part of the picture to the teams. Let them brainstorm 
their ideas in turn. Each team has 5 tries to guess what’s hidden in 
the picture. If the team guess from their first try, they get 5 points, 
second – 4 points and so on.
It’s forbidden to interrupt each other and speak when it’s not your 
turn to guess. If you do it, your team will lose a point.

DICTIONARY

various grammar and vocabulary
any
sticky notes (one packet for every team), dictionary, candies as 
prizes.
Give each team a packet of sticky notes and the biggest dictionary 
that you can find. You can also create your own advanced vocabulary 
list for the class to use.

Divide your group up into groups of five or six. If your group has 
fewer than ten students, you might be able to play with everyone 
at once.
For each team, select a leader and a judge. You can pick the most 
shy students to steer the group. The leader finds a word in the 
dictionary (or vocab list) that he or she does not believe anyone else 
knows. The leader writes the correct definition of the word on the 
sticky note. Then, he or she spells the word out loud, and everyone 
except the judge will write the word down.
The other players make up definitions of their own and write them 
on sticky notes as well. They can be funny and come up with a silly 
definition. They can try to guess the correct definition. They can try 
to fool the judge with something that sounds convincing.
The leader collects all the definitions and hands them over to the 
judge. The judge reads each definition out loud. If your judge has a 
flair for the dramatic, all the better. After reading all the definitions, 
the judge decides which definition he or she thinks is correct. The 
leader identifies which answer is really correct. If the judge picks 

Indoor Games & Activities



говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом34

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

the leader’s answer, then the leader gets a piece of candy or other 
token. If the judge picks another player’s answer, then the player 
gets the candy.
The roles switch up and the judge becomes leader in the next round. 
Play as many rounds as you can so that every student has a chance 
to be the judge and the leader.
Don’t worry about the more vocal students taking over. Every 
student gets to be the leader and judge in this game.

http://www.fluentu.com/english/educator/blog/fun-esl-games-
students-kids-teenagers-classroom/

WHAT SWEET TREAT AM I?

grammar: question forms; vocabulary: food, adjectives.
any (the game works very well with upper beginning and intermediate 
students).
candy wrappers, sticky tape.
Get as many different kinds of candy as you have students in class. 
Make sure it’s candy that they’re familiar with.

Tape the wrapper to each student’s back and put the students all in 
a circle. The first player stands up and turns around so everyone can 
see the wrapper. The player can ask the group yes or no questions 
to get clues, for example:
• Is it red?
• Does it taste like strawberries?
• Does it have chocolate?
• Is it crunchy?
It’s up to you as the teacher to decide how many questions the player 
can ask before having to guess name of the sweet treat.
There can be different answers to the same question in the group 
sometimes. It’s necessary to agree to the way the group will come to 
one decision in such situations before starting the game.

http://www.fluentu.com/english/educator/blog/fun-esl-games-
students-kids-teenagers-classroom/

STEP INSIDE THE CIRCLE IF...

helping participants feel comfortable together; encouraging 
listening to others. Grammar: Present Simple.
any.
paper of two colours, a box or bag.
Prepare an equal quantity of cards of two colours (e.g. Red and 
green) depending on the number of participants and put them 
inside a box or bag; 

Prepare a list of statements for the activity (up to 10).
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Example: 
• You have brown eyes. 
• You have the most unusual hobby.
• You play tennis.
• You are wearing blue.
• You play a musical instrument.
• You have two or more pets.
• You like to get up early.
• You wear shoes size 36.
• You do morning exercises in the morning.
• You can speak four foreign languages.

On entering the playing area the participants take a card out of 
the bag/box. The participants holding the cards of the same colour 
form one team. The two teams are formed (e.g. the Reds and the 
Greens). The participants write their names on the cards and put 
them inside their badges so that everybody can see their name 
and the team they belong to. The teams stand in a circle. The 
facilitator gives the instruction for the participants to step inside 
the circles if the statements (see above) are true about them. After 
each statement they step back and the facilitator proceeds with 
the statements. Everybody is to listen carefully and to remember 
as much information as possible about other participants. When 
all the statements are done, the participants are to say what they 
remember about one another. One point is given for every correct 
answer. At the end of the activity the individual points are counted 
to see which team got more points.
There is no interrupting each other. One participant answers at a 
time after they raise their hand.

TRUTH OR DARE

various grammar and vocabulary.
any.
paper of two colours, a box or bag.
Write down on small strips of paper dares that most students 
probably would be willing to do and questions most would be 
willing to answer. You can adapt the statements using vocabulary 
and grammar at the level you’re teaching.
Possible Dares:
• Dance a popular dance.
• Sing a class song solo.
• Pretend like you’re riding a horse.
• Snore or snort.
• Make a sound like a chicken.
• You can really have fun and dare the students to act out one of 

the animals or their favorite scene from Hercules.
Possible Truths:
• What did you look like when you were 10 years old?
• If you could live anywhere in the world, where would you live?
• When you were little, what did you want to be when you grew up?
• Who is your favorite musician?
• What is the best thing about your life right now?
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Again, both the truths and the dares can be adapted to the age and 
English learning level of the students.

Take the strips of paper with the truths and dares and put them 
inside the box.
Students will have the choice to pick whether to answer a personal 
question, a truth, or to do something silly, a dare. Once the game 
starts, each student picks a slip of paper to reveal the truth or dare.

Note: You may want to start the game with your more outgoing 
students. Don’t let your shy students be last – that only increases their 
anxiety while waiting for their turn. Call them out to play around the 
middle of the class list.

http://www.fluentu.com/english/educator/blog/fun-esl-games-
students-kids-teenagers-classroom/

CHARADE

various vocabulary.
any.
slips of paper for the words to be written on.
Prepare a list of words (5 or more words for each team) and write 
each word on a slip of paper.
Here is a sample list – you can change the list, based on participant 
age, interests, etc.
• figure skating – baseball
• pancake – ice-cream
• fork – knife
• TV set – camera
• Spiderman – Superman
• rain – snow

Divide the group into two teams of 6-10 people each (if they have 
not been divided yet). Ask one member from Team 1 to come to 
the facilitator to receive a word. On returning to their team they act 
out the word and the other players of the team try to guess what it 
is. The time limit for the team is 20 seconds. If they fail to guess it 
within the given time, they get no points (2 points are given for each 
correctly guessed word) and the players of Team 2 have a chance to 
guess this word too and in case of success they can get 1 point for 
their team. Then it’s the turn of Team 2 to receive and guess their 
word. They follow the same procedure. The teams compete until 
they complete the whole list.
The participants who act out the words are allowed to use only 
gestures. Success or failure of the team is indicated by the ‘thumbs 
up/thumbs down’ gesture.

OBJECT STORIES

various vocabulary.
any.
a ball, a bag, different objects.
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Have all of the students sit or stand in a circle.

The facilitator throws a ball to a student who then dips a hand into 
the bag (without looking) and pulls out one of the objects. He begins 
a story which includes his object.
Then the student throws a ball to any student who takes up the 
story incorporating the object they are holding.
The game goes on until everyone has made a contribution to the 
epic story.
A person scores 1 point for each correct sentence.

WORD LINK

various vocabulary.
any.
a ball.
Have all of the students sit or stand in a circle.

The facilitator starts with any word he/ she wishes: e.g. red and 
throws the ball to one of the students who repeats the first word 
and adds another word which links to the first: e.g. red tomato. The 
next person repeats the previous word and adds another word: e.g. 
tomato soup and so on.
Anyone who takes too long is out and the winner is the last person 
in the game. 
Alternatives: If you want to make it a real memory challenge, you can 
ask people to repeat the whole list of words rather than just the last 
one.
1. To keep it moving only allow a maximum of five seconds for each 
word link. You can set a time limit for the activity if you want to 
ensure it doesn’t take too long.
2. For each correct word link a person scores 1 point.

http://www.somersetyouth.co.uk/UserFiles/File/running-your-own-
club/Word%20Link.pdf

WORD-MAKING

vocabulary (different topics); spelling skills.
any.
coins for points, 2 big sheets of paper, 2 markers.
Split the group into 2 teams. Write down I love summer camps on 
the board.

Explain that, in teams, the students will write down as many words 
(three letters or more) that they can make only using the letters 
in the sentence I love summer camps. Demonstrate it giving one 
example: e.g. map.
Ask the teams to come up to the desks with the sheets of paper and 
choose a person who will spell the words, the others will dictate the 
words.



говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом38

ruLes:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

ruLes:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

When the time is up, tell one representative from each team to read 
out the words. The winning team has the biggest number of words.
1. The time limit is 2 minutes.
2. Teams get one point for each correct word.

HOW’S YOURS?

grammar: Present Simple of “to be”; vocabulary (different topics)
any (the game works very well with younger students)
none
This game works best with about 8-10 students, so if you have a 
large group you will want to divide them up.

One student volunteers to be “it” first. Again, your more outgoing 
students can start the game off because everybody is going to end 
up playing eventually. “It” is sent out of the room or somewhere out 
of earshot.
You start out as the game leader. Pick a body part, type of clothing, 
common person or common object. Possibilities might include:  
shoes, mouth, car, mother, teacher or ring. “It” comes back into the 
room and tries to figure out what the object is.  All the other players 
have to keep their hands in their lap to keep from pointing. To do 
this, “It” goes around and asks each student, “How’s yours?” The 
student replies in two or three words. Let’s say the object is “teeth.” 
The students can respond: Dirty, Minty, Smelly, Big, Crooked, Full 
of Holes, Perfect, etc. Once “It” has gotten an answer from each 
student, “It” must guess what the object is.
Now, “It” becomes the game leader and a new student is “It.” Pick 
the shy students early on so they can play more confidently after 
they have had their turn.
The words students use in their replies should be directly connected 
to the key word chosen by the leader.

http://www.fluentu.com/english/educator/blog/fun-esl-games-
students-kids-teenagers-classroom/

COMIC BOOK

create storylines, cooperation. Various grammar and vocabulary.
any.
stationery for writing and drawing/painting (paper, pens, pencils 
etc).
Divide your students into two or more teams. Supply each team 
with paper (it’d be great if the paper has comic book style frames in 
different configurations) and other necessary stationery.

Depending on the number of students, it is possible to develop comic 
books either in groups or as an entire camp. There are several parts 
to this. You can start with either character or plot development. 
Superhero comics tend to have a pretty standard story arc so the 
students really only need to fill in the details. Set parameters for 
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the story (it must have a hero and a villain, it must have at least 
five characters, etc.) and then explain that general points of a good 
story plot (introduction, rising action, climax, and resolution). Lower 
level classes will struggle with this in English, so teachers can simply 
turn them loose and see what results or make sure you have time 
(and maybe translation) to ensure that students fully understand 
what they need to do.
The results can be presented and judged (by students or teachers) 
at some camp events.
No violence or inappropriate content should appear in the comic 
books student will create.

http://busyteacher.org/18636-english-immersion-camp-4-
superhero-activities.html

LINE UP

grammar: degrees of comparison of adjectives, numerals; 
vocabulary: names of the months.
any.
coins or candies for points.
Divide your students into two teams.

Explain that, in teams, the students will line up in different ways.
Demonstrate with 4–5 students. Start with something easy (height: 
from shortest to tallest). Have them stand in the correct order.
Ask the teams to line up one opposite the other. Then tell them to 
form a new line in order of:
• birthdays (from January through to December);
• alphabetical first names (A-Z);
• number of letters in the students’ second names (from shortest 

to longest).
The winning team is the first team to line up in a proper way.
1. When one of the teams is ready, they clap their hands.
2. The first team to complete the task scores 2 points. The other 
team gets 1 point.

A PERFECT HOLIDAYMAKER

grammar: Present Perfect, Past Simple; vocabulary: holidays.
any.
a copy of the board; a dice for each group of 4-5 students and a 
counter for each student.

This colourful board game is designed to create conversation about 
holidays and includes a variety of question structures. It includes 
lots of key vocabulary for the topic and is a fun way to end a session.
See Appendix 1

http://busyteacher.org/11686-holiday-board-game.html [pinigig.co.uk]

Board Games
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QUESTION TIME

grammar: Present Continuous; vocabulary: school.
any.
paper cards with pictures of different activities.

This board game is useful for teaching / reviewing school action verbs 
(or actually any other group of verbs) and the present continuous 
tense. Print out and cut the cards. Write a number at the back of 
each card. Pin/ stick them on the board and divide students into 
two or more groups. Each group chooses a number and answers 
the question. If their answer is correct they get the points assigned 
to the card.
See Appendix 2

IF & WISH BOARD GAME

grammar: conditionals.
any.
one dice and one copy of the game for each group of three or four 
students.

In this game, students complete sentences written in the conditional 
tense to move toward the finish line. Students roll the dice and move 
forward that many spaces. They must then complete the conditional 
sentence grammatically. If the answer is correct, he can stay on the 
square. If he makes a mistake, he must return to his previous place 
on the game board. The first to the finish wins.
Alternative: The winner is the student who has earned most points. 
Sample scheme of points:

1st conditional = 1 point
2nd conditional = 2 points
3rd conditional = 3 points
wish = 4 points
any or 0 conditional = 5 points
add extra (2) points for the student who is first to reach finish

See Appendix 3

http://busyteacher.org/7323-if-wish-board-game.html

MONDAY MADNESS GAME

communication in different situations (e.g. asking for help, 
apologizing etc).
any (more appropriate for upper intermediate students).
one print out, one dice, and playing pieces for every group of three 
or four students.

This game was designed for business English students at the upper 
intermediate level, but you can modify it for lower levels by writing 
your own situation cards. Players roll a dice and move that number 

говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом 41

of spaces. They then draw a card which either requires them to 
apologize, ask for help, or have a social conversation in the work 
place. They will have to read the situation description and then role 
play with their fellow players. It’s a race to the finish, and the first 
one there wins.
Some sample cards:
• You tell a joke (e.g. Religious, Fat, Professional, Blonde, Racist, 

Gender, Disgusting, Appearance) to one of your colleagues 
during lunch. As you’re both laughing, you notice another 
colleague staring at you. You realize that her presence has made 
the joke completely inappropriate. Embarrassed as you might 
be, try to apologize. 

• You’re on a one day business trip to meet with a prospect that 
may score you a promotion if you manage to close the deal. 
For this reason you have come wearing your most expensive 
designer outfit. While commuting from the airport you are 
accosted by several kids who spray paint you with all colors of 
the rainbow. You don’t have time nor money to buy another 
outfit and have to go to the meeting looking like an art project 
gone wrong. Apologize to the director you are meeting with 
for your appearance and persuade him to go through with the 
meeting.

• You have a big presentation to give to some executives visiting 
for one day from the UK; right as the presentation is starting you 
get a call from your neighbor that there is water leaking from 
your apartment into theirs. You have just recently changed the 
locks so you’re the only one who has keys to your apartment, and 
the only access to turn off the water is inside your apartment. 
Apologize to the executives for not being able to give the 
presentation.

• You are running out of the building to catch the last bus that 
gets you to work in time. As you rush out of the doors, you knock 
an elderly neighbor of her feet. What’s worse she has a full bag 
of groceries (Who shops at 8 in the morning anyway!?) that are 
now scattered all over the floor. You want to help her but have 
absolutely no time to spare. Apologize as quickly as you can.

• Your boss gave you an assignment he wants completed by 
today, on Friday you’d taken the work home to finish it and your 
completely adorable puppy mistakenly took it for a training pad. 
Apologize for not have it done and not having it at all!

• You’re driving to work and an old lady in front of you is driving 
about half the speed limit. You impatiently pass her illegally 
and immediately afterward see a cop’s red and blues in your 
rearview mirror. Apologize and get out of the ticket.

• Monday is definitely not your day. Fortunately, it’s almost over 
now. Just finish these reports and go home! Alas, you realize that 
the columns in your Excel file are flopped. Frustrated, but not 
desperate, you call IT to help you find an older version of the file.
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• Your computer is freezing up – again! And yes, you have tried 
turning it off and on… about 20 times already. Each time it works 
for a while and then freezes again. Go to the IT department 
and ask them… politely… to find an alternative solution to your 
recurring problem.

• Looks like the five-minute bathroom break is going to turn into a 
very long sentence. You haven’t been able to open the door for 
what seems like hours. To make the situation even worse, the 
light has just gone out. Finally, you hear somebody who sounds 
suspiciously like your boss gasping “I’m going to make it, I’m 
going to make it” on the other side of the wall. Freedom at last! 
Wait for the right moment and ask for help.

• It’s noon – time for lunch. You have been planning to check out 
that new Mexican place around the corner that you’ve been 
hearing about for weeks. In fact, you are so excited about trying 
their burritos, that you invite your colleagues to join you – your 
treat. However, on your way to the restaurant, you realize that 
you wallet is empty. Ask one of your colleagues to help you out.

• Just your luck – you need to print a bunch of forms, and the 
printer is jammed again. For some mysterious reason, it never 
happens when somebody else is using it, but it seems that every 
time you touch it, it breaks. Fortunately, that new guy has just 
walked into your office. At least that’s somebody who doesn’t 
know about your “golden touch” yet. Acting as though you have 
no clue how it happened, ask him for help with the paper jam.

• A nice big cup of coffee is the only thing that is going to get 
you through this dreadful morning at the office! You make 
your way into the kitchenette and turn on the coffee machine 
The cup is almost full, and you reach for sugar, anticipating 
that first wake-up sip. But the coffee machine won’t stop! Hot 
liquid is overflowing on the counter, and then on the floor. You 
desperately look for the janitor and discreetly ask him for help.

• Oh, no. The first person you see as you walk into the office is 
just the person you were trying to avoid – a really, really talkative 
lady from Finance. Bursting with good news, as usual. Express 
an appropriate amount of interest and enthusiasm and try to 
part with her as quickly as possible.

• Coming back from lunch, you run into a colleague you haven’t 
seen for ages – he’s been away on a business trip. You’d love to 
chat, but your break is almost over, and those reports need to 
be finished today.

• At the meeting, your boss introduces the new colleague from 
London who just arrived yesterday, and asks you to show him 
around the office. Introduce yourself and invite him to lunch.
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• Your colleague is telling you something really interesting about 
the last teambuilding event you missed. You, in turn, can’t wait 
to tell him about your latest promotion.

• You are sitting in the canteen when somebody approaches you 
and strikes a conversation. Her face looks vaguely familiar, but 
you cannot remember her name for the life of you. On top of 
that, she keeps calling you by the wrong name.

• Your colleague tells you some really bad news. He seems really 
upset. Express your sympathies and offer help.

See Appendix 4

http://busyteacher.org/12093-monday-madness-game.html

HOUSE AND FURNITURE

grammar: Present Simple; vocabulary: house/flat.
any (more appropriate for elementary students).
game pieces, one dice, and one copy of the board game for every 
group of three or four students.

In this game, students compete to reach the finish by answering 
questions about the home and the furniture in it (In what room 
do you brush your teeth? In what room can you find a fridge? Find 
a room beginning with the letter  “B”. etc). This simple game has 
students answer questions in the present tense while it reviews 
vocabulary of the home.
See Appendix 5

http://busyteacher.org/4341-house-and-furniture-boardgame.html

FOOD, GLORIOUS FOOD

grammar: Present Simple; vocabulary: food.
any.
a standard six sided dice; game pieces; one game set (one board 
plus twenty verb cards) for each group of three or four students.

Students roll and advance the correct number of spaces. They 
must then either answer a question related to food or demonstrate 
knowledge of a food related verb (either acting it out or using it 
appropriately in a sentence). Any students who have learned or are 
learning food related vocabulary will enjoy this game.
See Appendix 6

http://busyteacher.org/13486-food-glorious-food-board-game.
html  [pinigig.co.uk]
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VERB “TO BE”

grammar: Present Simple with “to be”.
6-10.
game pieces, one dice, and one copy of the board game for every 
group of two to four students.

This simple board game is designed for beginning students just 
learning to use the verb “to be”. Students roll and move to a space 
where they are given the subject and instructions to make an 
affirmative, negative, or interrogative sentence using the verb “to 
be”, e.g.:
• He / a pilot (+)
• Mary / a nurse (?)
• The school bus / yellow (-)
 It is a fun way to review the different aspects of to be sentences 
and also gives you a chance to assess your students’ oral proficiency 
with the verb and different sentence structures.
See Appendix 7

http://busyteacher.org/7010-verb-to-be-boardgame.html

ROLL A SENTENCE

various grammar and vocabulary.
any.
a list of words (2-12 for each word/category you want students to 
include) and two standard dice for each group of players.

In this game, students will roll the dice to get words which they 
must then use to complete a sentence with correct grammar and 
punctuation. The words are divided into five categories: person/
thing, adjective, preposition, verb, place. Each category has eleven 
possible words, numbered from two to twelve. Students roll once 
for each column and write down the word they scored. After they 
have rolled five times, they must put all the words together to form 
one logical sentence. Instead of giving students a specific verb, you 
could also give them a verb tense and have them choose the specific 
verb to complete their sentence for a great twelve tense review.

http://busyteacher.org/23008-grammar-rocks-6-fun-grammar-
games.html

IRREGULAR VERBS

grammar: irregular verbs; tenses.
any.
game pieces, one dice, and one copy of the board game for every 
group of two to four students.
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This board game is simple in concept. Students roll a dice, move 
that many spaces, and then make a sentence with the irregular verb 
on that space. The game is great for beginning level students who 
are learning the simple and progressive tenses. It also works for 
intermediate and advanced students who are learning the perfect 
and perfect progressive tenses. Simple tell your students which 
tense you want their sentence to be in. This way, the game is easily 
modified to fit the exact needs of your students, and you don’t have 
to do any work to customize the game board. If you like, modify the 
game even further and have students form negative or interrogative 
sentences as well.
See Appendix 8

http://busyteacher.org/8055-irregular-verbs-boardgame.html

PENGUIN RACE

grammar: imperatives.
any.
none.
none.

Participants start of by slapping their hands against their thighs 
and running on the spot mimicking how a penguin runs. The leader 
should get participants to follow his/her commands while moving, 
e. g.:
• speed up;
• speed down;
• left bend;
• right bend;
• double bend.
The leader should also sugeest various moving options:
• Penguin going through a tunnel
• Penguin on ice
• Penguin at the disco
• Penguin over a ski jump etc.

HOW TALL IS A TREE? (A FUN METHOD)

vocabulary: numbers.
any.
ruler or some other appropriate object to measure distance.
none.

1. Bend over and see if you can see the top of the tree
2. If you can’t see the top move back until you can. When you can 

see the top you are a far away from the tree as its hight.

Fun Activities
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This method of measuring the height of a tree is only an estimate, 
but uses trigonometry. If you look at the top of a tree at a 45 degree 
angle then the height of the tree (h) is the same as the distance that 
you are from the tree.

http://www.science-sparks.com/2012/10/15/how-tall-is-a-tree/

QUESTIONS AND ANSWERS

various grammar and vocabulary.
any.
List of answers; a pencil or pen, some paper and a stopwatch for 
scoring.
none.

Questions are usually followed by answers. In this challenge, the 
tables are turned. Groups are provided with answers first and must 
come up with as many question as possible to suit the given answer. 
This can be used as a fun ice breaker or can be linked to a subject 
or theme and used at the start of a language camp to test a group’s 
current knowledge.
Backwards questions encourage group members to think creatively. 
When responding to the challenge they cannot just shout the 
answer; they have to rearrange their thought process and phrase 
their answer as a question. Figuring out what questions suit the 
answer takes some ingenuity.
Read the instructions and an answer from the list out aloud to your 
group. Begin tallying their answers as soon as they begin. There is 
no need to write down individual responses – just keep track on 
how many answers the team come up with within the set time. This 
activity also encourages progressive development, with the aim to 
beat their score for the next answer and so on.

For example: The answer is Book. What is the question? Get groups 
to think of all the possible unique questions that fit with this answer:
• You can read it?
• It is found in the library?
• You can buy it from Amazon?
• Comes in all sizes?
• Provides information about a subject?
• Tells a story?
• Dickens wrote a few?
• If you wrote one you may be called a novelist?

Teams are given 2 minutes to come up with as many questions as 
possible.
Here are some example answers to give a try: a film, a monkey, 
London, music, rain

http://www.ventureteambuilding.co.uk/questions-and-answers/
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Brothers and sisters I have none but this man’s father is my father’s 
son. Who is the man?
The man is my son.

A cowboy rides into town on Friday he spends two nights there. 
Then leaves on Friday. How is this possible?
His horse is called Friday.

Two fathers and two sons go fishing they each catch a fish and 
return with three fish only why?
There was a grand father a father and a son.

There was a green house. Inside the green house there was a white 
house. Inside the white house there was a red house. Inside the red 
house there were lots of babies. What is it?
Watermelon.

A man is travelling towards the centre of a field; he knows that when 
he gets there he is going to be badly injured. Why does he know 
this?
He has jumped from an aeroplane and his parachute has failed to 
open.

A man lives on the 20th floor of a block of flats every night when he 
returns home he takes the lift up 10 floors and walks the rest of the 
way but in the morning he takes the lift from the 20th floor to the 
ground floor. Why does he do this?
The man is very short and cannot reach the button that takes him 
to the 20th floor.

A donkey was tied to a rope ten feet long and wanted to reach a 
basket of apples that was fifteen feet away. How did he do this?
He simply walked over to it. He was tied to a rope, but the rope 
wasn’t tied to anything.

Each morning I appear to lie at your feet.  All day I will follow you no 
matter how fast you run.  Yet I nearly perish in the midday sun. 
Shadow.

You can see nothing else when you look in my face.  I’ll look you in 
the eye but will never lie.
Reflection.

What can travel around the world while staying in a corner?
A stamp.

What has an eye but can not see?
A needle.

Brain Teasers and Riddles



говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом48

questiOn:
answer:

questiOn:

answer:

questiOn:

answer:

questiOn:

answer:

questiOn:

answer:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

What gets wetter and wetter the more it dries?
A towel.

Paul’s height is six feet, he’s an assistant at a butcher’s shop, and 
wears size 9 shoes. What does he weigh?
Meat.

At the sound of me, men may dream or stamp their feet.  At the 
sound of me, women may laugh or sometimes weep
Music.

Until I am measured I am not known, yet how you miss me when I 
have flown away. 
Time.

What occurs once in a minute, twice in a moment but never in an 
hour?
The letter ‘m’.

NATURE BRACELET

duct tape or any similar tape.

This activity is easy, gets kids outside discovering, and the results 
are different every time. Make each child a “bracelet” out of duct 
tape, with the sticky side facing out. While taking a walk around 
the neighborhood, have them stick on their nature finds. We found 
shells, flowers, leaves, seeds, feathers, bark, grass etc.

http://kidworldcitizen.org/2012/04/12/make-a-bracelet-on-a-
nature-hike/

CAMPING SIT UPONS

large piece of contact paper, magazine pages cut into pieces.

Cut a large repositionable contact paper rectangle for each kid and 
fill them with crumpled magazine pages.  Then before sealing them 
stuck a short ribbon into the open side for a handle. The campers 
can then personalize their sit upons with crayons and stickers.

http://www.coffeecupsandcrayons.com/camping-themed-kids-
activities/

Arts and Crafts
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MINI BOW & ARROW SET

wooden sticks (e.g. icecream sticks), dental floss  (or similar thread), 
cotton swabs, and sandwich-size baggies.

Soak the wooden stick in water for an hour or so. Put something on 
top of it so that it would absorb the water and not just float at the 
top.
Make notches on the ends of the stick and tie a strand of dental 
floss on one of it. Carefully bend the craft stick until it makes a “bow” 
shape. Pull the floss tight and wrap it around the notches at the 
other end of the craft stick.
To make the arrows, cut one of the cotton-tipped ends off of the 
Q-Tips. Then on the cottonless end, cut a small slit in the center of 
the Q-Tip so it makes a small groove in the back of the arrow.
When you’re ready to use it, just put the dental floss through the slit 
on the end of the arrow.  Then pull back and release!  They really do 
work and will go at least 4-5 feet!

http://www.icanteachmychild.com/mini-bow-arrow-set-with-free-
printables/

A LEAF CROWN

leaves with a reasonable amount of “stem”.

The first thing you need to do is remove the stem. Take the leaves 
and fold about 1/4 to a 1/3 “up” and the place them inside each 
other. The crown will end up very big – a bit more like an Indian 
headdress, so fold it the leaves more if you want to make the crown 
smaller. Take one of the stems and “sew” the two pieces together (it 
is enough to literally just loop the stem in once. Take your next leaf 
and remove the stem. Fold over and attach…
Keep going until you have enough to fit around the child’s head. 
Secure the last leaf with the first leaf.

http://www.redtedart.com/2011/11/09/kids-crafts-leaf-crown/

PINE CONE CRAFTS – SNOWY OWLS

one pine cone per child; some cotton wool; some felt in various 
colours (for eyes and beaks); a little glue at the very end

Begin by talking about shapes. What shapes campers could find 
in the owl babies pictures – in particularly focusing on circles and 
triangles.
Encourage the children to feel the prickly pine cones and the soft 
soft cotton wool. Wonderful contrasting for the senses… Then begin 
by “tearing” the cotton wool apart to make it smaller and stuff the 
pieces into the pine cones. No glue needed in this part of making 
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your pine cone owl!
Once your owl is “sufficiently stuffed” – make sure there are no loose 
bits hanging out. Cut circle and triangles for the children – if they are 
able and there is enough time, encourage the children to cut these 
themselves. Use a little white glue to stick these on.
Once the felt and beak are in place, add googly eyes.

http://www.redtedart.com/2014/10/16/pine-cone-crafts-snowy-owls/

PAPER SPINNERS

paper; cardboard; string; pens; scissors; glue stick.

Either print out two circles from the templates (Appendix 9) OR get 
a small paper plate (approx 10-12cm in diamater and draw two 
circles).
Colour in your circles any way you wish. The colours will “mix” on any 
concentric circles. (see video for the effect). Be bold and experiment 
with different designs and patterns.
Cut our your circles.
Stick the first circle on some cardboard.
Cut out the cardboard circle now.
Stick the second circle on to the back.
Make two small holes (approx 1cm apart, if not 8mm) on either side 
of the centre of the circle – the templates have markings for this.
Thread string approx 40cm in length through and tie.

http://www.redtedart.com/2016/06/16/diy-paper-spinner-toys/

ORIGAMI BIRD

origami or any similar paper; wiggle eyes (optional); glue (optional)

To make it easier for you to follow along, there is an instruction 
page complete with folding diagrams in the Appendix 10. Just print 
out the complete instructions or follow along on the screen.

http://www.freekidscrafts.com/origami-bird/

MANDALA ART

natural found objects such as shells, pine cones, driftwood and sea 
glass. You can also use any collection you have, e.g. coins, sticky 
notes, hair clips etc.

Start your circle in an area which will allow your art work to grow, 
such as a beach, a field, a grassy knoll or a space of floor at home.
Once you have determined your area, gather your materials nearby 
so you have them in an easily assessable space.

говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом 51

sOurce:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:

age:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

Choose the central piece for your art work and sit this in the center 
of your working area.  For all of our creations we tried to select a 
large item or an item we only had one of to be the central piece, 
such as a large price of sea sponge or drift wood.
Choose another collection and form a ring around the central piece 
much like a tree ring.  This may be a circle of shells surrounding the 
central coral piece, or pine cones surrounding the large flower.  The 
main focus here is to make sure you make a complete ring around 
the first piece, therefore the inner piece is completely contained 
inside the outer circle.
Continue this pattern adding new circles made out of different items 
until you believe your piece is complete.  A minimum of 5 rings is 
usually required for visual impact.

http://playfullearning.net/2013/09/making-mandala-art-with-kids/

STICK ART

sticks; white paint; paintbrush; colored pencils.

Before creating your art you need to prepare the canvas. Rinse any 
dirt off your sticks and let them dry. Once they’re dry, paint a couple 
layers of paint over one side of each stick.
Once the paint is dry, you’re ready to start sketching. Grab some 
colored pencils and have fun drawing on your stick canvas! Children 
can draw all kinds of little pictures on her stick.

http://buggyandbuddy.com/art-kids-using-sticks/

ASSOCIATIONS

to raise campers’ awareness of the most typical notions connected 
with the given topic.
any.
paper (2 sheets for each team), markers/pens.
none.

Campers are split into teams. Each team chooses a volunteer. 
Volunteers sit separately from their teams. Both the teams and the 
volunteers write 3 (or more) words they associate with the chosen 
topic (an English-speaking country, its festivals and traditions, etc.). 
Then the team’s and its volunteer’s lists are compared. The team 
gets a score for each coinciding word. The team with the highest 
score wins.

Country Studies
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RIDDLE SOLVING

to provide opportunities for campers to relate their knowledge 
and ideas about English-speaking countries to the given hints in a 
guessing game.
any.
riddles on the chosen topic (on PowerPoint slides or printed).
The riddles can be read aloud by the teacher, but it’s better to 
prepare a PowerPoint presentation with the riddles and their 
solutions. Divide the group into two teams.

This activity can be organised as a team competition. The teams 
solve the riddles in turn and get a score for each correct guess. 
Here are some examples of riddles connected with the symbols of 
Hallowe’en.
• I am scary and white. I come out at night. Who am I? (Ghost)
• I fly at night because I don’t like light. (Bat)
• I’ve got soft black fur. When you hold me I purr. Who am I? (Black 

cat)
• I am round on all sides. I’ve got a light inside. Who am I? (Jack-o’-

lantern)
• I’ve got a black cat and a big pointed hat. Who am I? (Witch)
• I am yellow or white. I smile on Hallowe’en night. Who am I? (Moon)

RIDDLE SOLVING

to help campers develop their ability to recognise and distinguish 
English words in a fun-filled way.
any.
printed or written sentences, pens/pencils.
Write or print some sentences on the chosen topic (with no spaces 
between the words).

The campers are invited to decipher the strange telegrams and 
find out what they say. The activity can be organised as a team 
competition. Here are some examples of sentences connected with 
Hallowe’en:
• Alittlewitchandahorribleskullappeared.
• Awhiteghostandagreenmonsterfollowme.
• Ablackcatandabatscaredmetodeath.
Key:
• A little witch and a horrible skull appeared.
• A white ghost and a green monster follow me.
• A black cat and a bat scared me to death.

ACROSTIC POEMS

to provide opportunities for campers to express their knowledge, 
experience and emotions connected with English-speaking countries 
through writing acrostic poems.
any
paper, pens, colour pencils/markers.
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none.

The campers are invited to write and acrostic poem connected with 
the chosen topic (an English speaking country in general, its capital, 
icons, festivals, etc.). Each line of the poem begins with the letter on 
that line (see the example below). The participants can also draw a 
picture connected with the topic of the poem.

Carols sung loud and clear, 
Holly wreaths on every door, 
Robin singing merrily, 
Ice and snow sparkling, 
Santa loading up his sleigh, 
Trees in windows shining bright, 
Mince pies baking in the oven, 
A special star shining, 
Stockings hung up ... 
It’s CHRISTMAS.

ACROSTIC POEMS

to help campers learn more about celebrating Hallowe’en in English-
speaking countries and interact with one another by dramatizing 
poems.
any.
copies of the poems (several for each team).
none.

The campers are split into teams. Each team gets a different poem 
for dramatizing. The teams are invited to act out their poem while 
one of them is reading it aloud. Time permitting, they can be asked 
to learn the poem by heart and recite it all together. Here are some 
examples of poems about Hallowe’en for acting out.

Jack-O-Lantern
I am a pumpkin, big and round 

(use arms to show size of pumpkin)
Once upon the time 1 grew on the ground 

(point to the ground)
Now I have a mouth, two eyes, a nose 

(point to features on your face)
What are they there for, do you suppose?

(right forefinger to forehead, thinking gesture)
When I have a candle inside 

(hold up right forefinger)
Shining bright I’ll be a Jack-O-Lantern on Hallowe’en night!

(thumbs in armpits, bragging gesture)

Hallowe’en
Here’s a witch with a tall, tall hat. (hands pointed over hat) 
Two big eyes on a black, black, cat. (hands around eyes) 
Jack O Lanterns in a row (make circles in front of you)
Funny Clowns are laughing. Ho, Ho, Ho. (hold stomach) 
Bunny’s ears flopping up and down 
Fairy Queen wears a fairy crown 
Gypsy plays a tambourine (clap hands tougher) 
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Cowboy twirls a rope 
It’s Hallowe’en!

Hallowe’en Ghost
There once was a ghost, (extend hand and wiggle fingers)
Who lived in a cave, (form hollow with palm for ‘cave’)
She scared all the people (point to children)
And the animals away.
She said ‘Boo’ to a fox, (point)
She said ‘Boo’ to a bee, (point)
She said ‘Boo’ to a bear, (nod head ‘yes’)
She said ‘Boo’ to me! (point at self)

COLOURE THE PICTURES

to help campers learn more about Halloween and its symbols. 
Practice the spelling.
any.
Printed for each camper; crayons / pencils.
Tell campers about Halloween in details, its main symbols; revise 
the ABC.

The campers are invited to colour the pictures of Halloween symbols 
and fill in the missing letters in each word under each picture.
See Appendix 11

THE CANADA QUIZ

to provide opportunities for campers to use their knowledge about 
Canada to answer the questions of the quiz.
10-15.
Quiz copies.
none.

The campers are invited to answer these questions about Canada 
and some famous Canadians and find the name of another famous 
Canadian female singer. When they have done the quiz, they can do 
a short piece of writing based on what they have learnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

N

1. Canada has two official languages. What are they?
(a) French and English  – S
(b) Spanish and English  – E
(c) French and Spanish  – T

2. What is the capital of Canada?
(a) Ottawa   – H
(b) Quebec City   – O
(c) Toronto   – L
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3. What is the national symbol of Canada? 
(a) The buffalo   – F
(b) The maple leaf  – A
(c) The polar bear   – W

4. The Inuit people live in the north of Canada. The words kayak, 
igloo and anorak are all Inuit words. What are the Inuit people often 
called?
(a) Eskimos   – N
(b) Indians   – E
(c) Aztecs    – G
5. In many areas Canadians use special snow vehicles. What are 
they called?
(a) snowrides    – H
(b) skilids     – O
(c) skidoos    – I

6. The east coast of Canada is 5,500 kilometres from the west 
coast. How long does it take to go from Montreal to Vancouver by 
train?
(a)  one day and one night – K
(b)  four days and four nights – A
(c) six hours    – C

7. Canadian money is:
(a)  the dollar   – T
(b) the pound    – P
(c) the franc    – U

8. Which of these is not a Canadian river?
(a) the Yukon    – J
(b) the St Lawrence   – V
(c) the Colorado    – W

9. Celine Dion is a famous Canadian. She was a Eurovision Song 
Contest winner in 1988 singing for
(a) France     – E
(b) Canada     – B
(c) Switzerland    – A

10. What’s the name of the famous Canadian actor who was in 
The Truman Show and Batman Forever?
(a) Woody Allen    – N
(b) Robin Williams   – F
(c) Jim Carrey    – I

KEY: 
1 – a: S; 2 – a: H; 3 – b: A; 4 – a: N; 5 – c: I; 6 – b: A; 7 – a: T; 8 – c: W; 9 – c: 
A; 10 – c: I. 
The mystery Canadian is Shania Twain.

Timesaver games / Edited by Jane Myles. –  London : Scholastic : 
Mary Glasgow Magazines, 2000. – 96 p.
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age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

ASTONISHMENT

10-15.

Student come to the imaginary table with presents on it and say 
“Wow” several times (increasing the volume of their speech).

SATISFACTION

10-15.

Students come to imaginary table with tasty snacks, look at it, sniff, 
then «take» a certain snack in their hands, bring it to their mouth, 
«taste, “chew”, stroke their belly with pleasure and say, e.g. “em-
m-m, cho-co-late!”

BUBBLES

10-15.

Students burst the imaginary bubbles with their index fingers and 
express the sound of breaking through “p, t, k”.

PLAYING DRUMS

10-15.

Students playing imaginary drums, moving the body rhythmically 
to the beat. Students convey the sound of drums through the 
articulation of voiced and unvoiced consonants: “ba-pa, be-pe, bi-pi, 
bo-po, bu-pu, da-ta, ga-ka”.

TV SET

10-15.

Half of the group represent a TV set, another half - the audience, 
moving from one TV to another increasing or decreasing volume. «TV 
sets» say/read their text in a different range from silent articulation 
to a very loud sound. Some texts can be given to “TV sets”.

Drama

Voice, Articulation and Intonation Training
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age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

age:

prOcedure:

UNUSUAL ANIMAL NAMES

10-15.

Each student gets one name a fictional animal (e.g. crocofant, 
mongugnu) and have to say it as a rude word / as if in love / as a TV 
presenter / as a director of a zoo. The word is always preceded by 
the corresponding gesture and some kind of a preamble. Intonation 
is different every time.

FAMOUS QUOTES

10-15.

Student must read a quote with a different mood (being happy, sad, 
fearful, surprised, skeptical etc. Instead of quotes the facilitator can 
use headlines, small texts or even phone numbers.

MIRROR

10-15.

Pair mode. One student is a ”mirror”, another one makes different 
movements and faces. The first student has to perform the same 
movements at the same time. Then the students change roles.

COUNTING

10-15.

Students stand facing each other and count to three in turns (1-2-3). 
After several tries they replace number one with finger clicks (*-2-3), 
number two with claps (*-*-3) and number 3 with heels clattering 
(*-*-*).

MASKS

10-15.

A student sits on a chair and portrays with his/her face the mood 
(joy, sadness, horror, fear etc) the facilitator has asked him about. In 
10 sec. when someone «knocks» on the door, he gets up, goes with 
this expression the door, opens it and slowly changes expression to 
the opposite. After this he/she returns to his place, sits down and 
holds the new mask on his/her face for 7-8 seconds. Others have to 
guess his/her mood.

Body Language Training



говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом58

age:

prOcedure:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

MASKS

10-15.

Each group gets the task to present an immovable figure (or a 
composition) of a specific topic. The others have to guess what this 
monument is dedicated to. The audience is allowed to correct / 
improve the monument, altering some parts of it.

THE HAT GAME

practicing storytelling.
10-15.
a box or bag of different types and shapes of hats.

The first person closes their eyes and picks a hat from the box and 
has to begin a story and a character for them self. The next person 
picks a hat and must add onto the story as a character as well. Each 
resident does this in turn. The Activity director facilitates by helping 
the story along and providing comments when appropriate to add a 
humor. Pictures can be taken and shown to the residents at a later 
time to assist with recall.

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdrama.htm

LET’S ACT OUT!

practicing conversations in communicative settings.
10-15.
chairs, short skits. Props if desired.

Begin by consulting short skit books or use your imagination by 
coming up with some yourself. Ideally, you should have between 
6-12 different skits available. Each skit should have at least 2 people 
needed to perform it and no more than 3.
Read the skits out loud for the residents who will be taking part in 
the particular skit you have chosen for them. Take into consideration 
the cognitive and motor skills of the residents when choosing which 
skit they will perform. One example of a skit would be as follows:
«You are a doctor. The nurse brings in a patient who has a large 
mixing spoon stuck in their nose. You need to remove this spoon. 
Act it Out!»
This skit would need three participants: Doctor, nurse, and the 
unfortunate patient.

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdrama.htm

Role Play and Acting
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Objective / Language:
age:

MateriaLs and equipMent:

prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

TRANSFORMATION

vocabulary: objects
10-15.
a large piece of cloth, a toilet bowl cleaner, a piece of theraband, and 
other items that might provoke creative use of the item.

Begin discussion on the relationship of creative thinking, problem-
solving and coping (e.g., creative thinkers may find healthier means to 
cope with their problems rather than being overwhelmed by a problem).
After discussion, bring out one item and show it to the group. 
Announce the game of Transformation... «take this object and 
transform it into an everyday object... be creative and think of 
different ways you might transform this object.»
Give the group an example if needed. For example, you might 
transform the toilet bowl brush into a fly swatter, a microscope, or 
a golf club.
Instruct the group that the person transforming the object must 
SHOW us the transformation (by acting it out) and not tell us. The 
rest of the group then must guess what the transformed object is. 
Be sure to tell the group that wait till the person is completely done 
before shouting out their guesses.
Continue around the circle giving each person several chances at 
transforming the object. After 2 or 3 passes, encourage the group 
to add more movement and action to their transformation. For 
example, instead of just showing a flyswatter, run around the room 
trying to chase an imaginary fly with the flyswatter.

http://www.recreationtherapy.com/tx/txdrama.htm

JOIN THE ALPHADOTS

to develop listening skills, letter recognition skills, to practise letters 
of the alphabet. It is a(n) (elephant).
a copy of the worksheet per student, crayons.
Make a copy of the Join the alphadots worksheet for each student.

Check your students’ recognition of the letters of the alphabet. This 
can be done with a simple Alphabet quiz. The facilitator says a word, 
e.g. kite, and the student has to say the first letter (k), to get a point. 
With more competent groups this can be extended to a Spelling 
quiz. The facilitator asks students individually, in pairs or in teams, 
to spell simple words. They score one point for each correct word.
Give students a copy of the worksheet. Tell them to start by putting 
their pencils on the dot next to the pencil symbol. Ask them to 
listen to the facilitator and draw the lines connecting the letters. Be 
prepared to pause if necessary. Sample set of letters:
p, d, x, v, t, r, j, b, h, k, I, o, u, q, s, g, f, a, i, n, e, c, y, p, m, z, w
Students then write the word under the picture: It is an elephant.

Activities for Young Learners
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sOurce:

Objective / Language:
MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

sOurce:

Extension: Once your students have completed the name of the 
animal under the picture you can practise the structure It is a/lt is 
an and the question form Is it a/an ...? by playing a drawing game on 
the board.
Start by drawing the basic outline of something on the board. 
Students have to guess what it is by asking you questions, e.g. Is it 
a book? Is it a box? etc. To which you answer Yes, it is./No, it isn’t. If 
necessary add details to the picture until they guess correctly what 
it is.
When students understand how the game works let them come out 
to draw on the board. It is always a good idea for them to tell you 
what they are going to draw (or write it down) before they start, so 
as to save any discussion later.
See Appendix 12

Nixon C. Primary activity box. Games and activities for young learners 
/ Nixon Caroline, Tomlinson Michael. – Cambridge University Press, 
2001. – 128 c.

CLAP YOUR HANDS (A FINGERPLAY)

to develop listening, speaking skills.
a copy of a fingerplay, a video of a fingerlay or its recording (optional).

Clap your hands (a fingerplay)
Clap, clap, clap your hands 
As slowly as you can. 
Clap, clap, clap your hands 
As quickly as you can.
Shake …
Roll ....
Rub…
Wiggle your fingers …
Pound your fists …

Find a fingerplay to practise.

Ask the students to follow your instructions.
1. Copy the actions. (Copy me or the characters of the video.) 
2. Join in with some words. (Copy me and say these words: ...)
3. Join in with all the words. (Let’s do it together.)
4. Do it alone. (Now you do it.) 
5. You may add your own lines to the fingerplay.
You can use this procedure to practice a rhyme (fingerplay, action 
chant).

1. Conn Beall P. Wee Sing Children’s Songs and Fingerplays Pamela 
Conn Beall, Susan Hagen Nipp. – New York : PSS, 2005. – 62 p.

2. Wee Sing Childuren’s Songs and Fingerplays (http://weesing.
com/Books-Music/Wee-Sing-Childrens-Songs-and-Fingerplays). 

3. Clap your hands (https://www.youtube.com/watch?v-
=-oXwHLmgmjQ&list=RD-oXwHLmgmjQ#t=8). 

4. Action Rhymes: Jump! Clap! action chant (https://elt.oup.
com/parents-hubs-resources/rhymes_action_games?cc-
=ua&selLanguage=uk&mode=hub). 
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Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

5. Ideas for Teaching English to Young Learners with Joan Kang 
Shin: The Peanut Butter & Jelly Song (https://www.youtube.com/
watch?v=itobpaEVuEs). 

FIND YOUR MOTHER

to develop listening, speaking skills; to practise the Present Simple 
Tense: “Do you live in …?” “Yes, I do.” “Do you like…?” “No, I don’t.” “I live 
in…” “I like…” “Are you …?” “Yes, I am.”, the names of animals, their 
food, and habitats.
a set of cards with the names of animals and their babies, favourite 
food and habitats.

in Africa
meat
a lion

?
in Africa

meat
a lion cub

in the house
mice
a cat

?
in Africa

meat
a lion cub

in the woods
chicken

a fox

?
in Africa

meat
a lion cub

... ...

Make a handout per student with the name of an animal, its 
favourite food and habitat.

1. Each student gets a card with the name of an animal, its 
favourite food and habitat. The class is divided into parents 
and their children who ask questions to find their mother: 
P1: Do you live … ?
P2: Yes, I do.  I live … ./  No, I don’t. I don’t live … . I live … 
P1: Do you like … ?
P2: Yes, I do. I like… ./ No, I don’t. I don’t like … . I like … .
P1: Are you … ?
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P2: Yes, I am. I am … . / No, I am not. I am not … .  I am … .

2. If children find their parents they present their family to the 
class to guess what kind of animals they are. 
P1, P2: We live … . We like … .
P3: Are you …?
P1, P2: Yes, we are.  We are …/ No, we aren’t. We aren’t … . 

Шевченко С.І. Методика навчання англійської мови у по-
чатковій школі: навч. посібник / Шевченко С.І. – Ніжин : 
Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2010. – С. 77 – 92. 

A RUNNING DICTATION

to get students out of their seats and develop reading, writing, 
listening and speaking skills in a variety of contexts. 
copies of a dictation, sheets of paper, pens.
Prepare a short text (3-5 sentences). Print a copy in a 16-point 
font for easy reading. Place the text at the front of the room. 
Playing outside, post the texts on a fence or a wall and create an 
obstacle course for the runners. It remains there throughout 
the activity. (For larger classes, you may need 3-5 copies placed 
around the room.)

Students can work in pairs or threes. One person is the 
designated writer. The other partner is the runner. They can 
only read and speak. (If you have groups of three, the two non-
writers take turns being the runner.)
When time starts, one runner from each group “runs” to the 
front and memorizes as much text as possible. Require the 
runners to move in a certain way (e.g.: hop on one foot, gallop, 
walk backwards, etc.). He or she then returns to the writer and 
reports what was read. The writer writes. This continues until 
the text is complete.
The students should try to reproduce the text exactly – including 
correct spelling and punctuation. The first group to finish with 
a correct text is the winner.

1. http:/ /www.cambridge.org/grammarandbeyond/
grammar-practice-activities/2014/04/1-running-dictation-
activity-to-engage-students-in-reading-writing-listening-
and-speaking

2. Running dictation by Lynne Hand http://www.learnenglish.
de/teachers/rundictation.html 

sOurce:

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

ruLes:

sOurce:
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STAND UP SIT DOWN

to set the tone of the lesson, to get students to begin thinking 
and focusing on English, to provide a transition into the topic, 
to develop listening skills.
Write about 10-15 true/false statements on any topic.

Read the statements. Ask the students to stand up if it is true 
(or stay standing up if the previous sentence was true too) and 
to sit down (or stay sitting down) if it is false.
1. Lions eat bananas. (F)
2. Elephants live in Africa. (T)
3. The tiger is a small cat. (F)
4. The giraffe has got a long neck. (T)
5. Cows give milk. (T)
6. My dog can bark.  (T)
7. Monkeys have got long ears. (F)
8. Bears are small. (F)
9. Crocodiles have got sharp teeth. (T)
10. Monkeys can climb. (T)
11. The wolf has got a tail. (T)
12. The fish cannot swim.  (F)
13. Foxes live in a river. (F)
14. Birds can fly. (T)

http://edition.tefl.net/ideas/games/running-dictations-in-efl/

TONGUE TWISTERS

to set the tone of the lesson, to develop listening and 
pronunciation skills.
none.
choose any tongue twister (Kitty caught the kitten in the 
kitchen).

Ask the students to listen to you and to follow your instructions:
1. Repeat the words after me.
2. Repeat the tongue twister after me:

• in a normal tempo
• in a whisper
• louder than usual
• start in a whisper, increase the loudness on each 

stressed syllable
• start loudly, diminish the loudness on each stressed 

syllable

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:

sOurce:

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:
preparatiOn:

prOcedure:
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sOurce:

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:

• start slowly, increase the speed on each stressed syllable
• start quickly, diminish the speed on each stressed 

syllable
• quickly 3 times

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

JAZZ CHANTS

to set the tone of the lesson, to provide a transition into the 
topic, to develop listening and pronunciation skills.
recording of jazz chants, printed copies of jazz chants, pictures 
(if necessary).
choose any jazz chants (e.g. “I found a cow”).

A: - I found a cow.
B: - How?
A: - I found a cow.
B: - How?
A: - I found a bear.
B: - Where?
A: - I found a bear.
B: - Where?
A: - I found a hen.
B: - When?
A: - I found a hen.
B: - When?
A: - I found a cow. I found a bear. I found a hen.
B: - When?
A: - I found a hen. I found a cow. I found a bear.
B: - Where?
A: - I found a bear. I found a hen. I found a cow.
B: - How?
A: - I found a bear. I found a hen. I found a cow.
B: - Wow! 

1. Play the recording. Ask the students to listen to jazz chants 
and to choose the pictures of the animals they hear.

2. Play the recording again. Ask the students to listen to jazz 
chants and to beat up the rhythm (clap the hands, snap the 
fingers, stamp the feet).

3. Give a copy of printed jazz chants to each student. Read the 
line of A and ask the students to read the line of B.
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4. Ask the students to read the line of A. The teacher reads the 
line of B. 

5. Arrange the students into pairs. Ask them to read jazz 
chants in pairs. 

6. Arrange the students into teams. Ask Team 1 to read the 
line of A and Team 2 the line of B. 

7. Groups exchange their roles.
8. Put the pictures face down on the desk (a hare, a pear, a 

bear, a pen, can, a fan, a pan, a hen, a cow…). Students of 
Team 1 choose one picture and say what they found. Team 
2 should respond. 

Model:  Team 1: - I found a hare.
    Team 2: - Where?

Калініна Л., Самойлюкевич І., Березенська Л. Технологія 
формування іншомовної фонетичної компетенції учнів по-
чаткової школи / Л. Калініна, І. Самойлюкевич, Л. Березен-
ська // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – № 
1. – С. 92-99.

ALL ABOUT ME

to develop reading, writing, speaking skills, to practise language 
to talk about self, physical appearance, age and preferences: 
I’m..., My hair is..., My eyes are..., My favourite ... is ...
a tape measure or a wall chart to measure students’ height, a 
copy of the All about me worksheet per student. The worksheet 
should contain a frame for a self-portrait (“My Picture”) and a 
list of sentences:

My name is ...   I am ... cm tall.
I am from ...   My favourite animal is … 
I am … years old.  My favourite toy is ...
My hair is ….   My teacher’s name is ...
My eyes are ...   My school is ...

Make a photocopy of the All about me worksheet for each 
student.

1. Revise the language used in the worksheet. Ask students 
questions to elicit the sentences on the sheet:
What’s your name? My name is Juanita.
Where are you from? I’m from Malaga.
Do this for all the sentences, asking various students.

sOurce:

Objective / Language:

MateriaLs and equipMent:

preparatiOn:

prOcedure:
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sOurce:

2. Give students a copy of the worksheet and ask them to 
complete the sentences. They then draw a picture of themselves 
in the frame. You can illustrate this with a picture of yourself 
inside a picture frame on the board.
3. When students have finished they can tell their partners 
about themselves.

Option: With confident students you can use this activity to 
practise question forms as pairwork. Practise the necessary 
question forms first. Give students the sheet and invite them 
to ask you questions to elicit the information on the sheet. You 
can write these questions on the board to help weaker students. 
Students then complete their own sheet and, when they have 
finished, ask their partners questions to find out what they have 
written.

Extension: As a follow-up to the option above, students could 
write the information their partner gives them on a separate 
worksheet.

Nixon C. Primary activity box. Games and activities for young 
learners / Nixon Caroline, Tomlinson Michael. – Cambridge 
University Press, 2001. – 128 c.

Додатки
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Додаток 1
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Додаток 2

What is he doing?
200 scores

What is he doing?
100 scores

What is he doing?
300 scores

What is she doing?
100 scores
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What is he doing?
300 scores

What is he doing?
100 scores

What is it doing?
100 scores

What is she doing?
150 scores
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Додаток 3
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Додаток 4
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Додаток 5
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Додаток 6
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Додаток 7
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Додаток 8
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Додаток 9
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Додаток 10
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Додаток 11

Wi__ch
G__ost
B__t
Sk__ll
J__ck-o’-lan__ern
V__mp__re
C__met__ry
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Додаток 12
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дітей та молоді. У методичному посібнику представлено матеріали проекту English 
Language Retreat / GoGlobal Initiative, який реалізовано для вчителів Чернігівської 
області за участі викладачів та студентів Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя. Тут подано описання традиційних та інноваційних форм організації 
навчання іноземних мов через діяльність, іншомовне спілкування, колективні 
справи і змагання; проаналізовано організаційні умови та підібрано матеріали для 
використання у мовних програмах на різних етапах навчання іноземних мов.

Видання прислужиться вчителям іноземних мов, організаторам відпочинку дітей 
та молоді, студентам, які готуються до реалізації освітніх завдань та дбають про роз-
виток власної методичної культури.
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