Літній англомовний курс під Києвом: скарби
Трипілля
Чи знаєте Ви, хто одним з перших у Європі приручив коня?
А звідки походить слово «зять»?
На скільки поверхів будували хати 5 тисяч
років тому?
Чому трипільці спалювали свої селища, коли
переселялися на інше місце?
Спеціально для тих, хто любить шукати відповіді на непрості питання, ми
підготували унікальний англомовний курс у місці, де понад 120 років тому
розпочалося сучасне відкриття Трипільської цивілізації.
До речі, а чому думають, що археологи давним-давно розкопали всі скарби? Хто
сказав, що нам не пощастить знайти реліквію? - Адже саме археолог-самоук Вікентій
Хвойка відкрив для світу одну з найзагадковіших цивілізацій – Трипільську.
Отже:

Вирушаємо на пошуки скарбів древньої Трипільської цивілізації!

КОЛИ? - 18 – 24 червня. Заїзд у Нд 18.06 о 14.00 год, виїзд у Сб 24.06 о 12.00.

ДЕ? - Сімейний кінний клуб «Dergachov» (60 км від центру Києва, біля
м.Українка і с.Трипілля). Це заміський комплекс
європейського рівня із невеликим затишним
готелем, в якому кілька номерів – двоповерхових з
власною сауною і виходом до дитячого і дорослого
басейнів.
Страви у ресторані – з сусідньої еко-ферми, а
на ніч – склянка свіжого молочка. Не цікавить
молоко? – а 20% знижки на все бургер-меню
звучить краще?
І найцікавіше – 36 племінних коней, професійна
конюшня і справжнє поле для конкуру, на якому
для нас змагатимуться реальні жокеї у редінготах
(не знаєте що це? – погугліть ). Хто захоче з дітей
(6+ років) – отримає у подарунок експрес-урок
верхової їзди. Усіх молодших із задоволенням
покатають віслючок та поні.
І все це – на мальовничих кручах над могутнім Дніпром, до якого ми помандруємо
на цілий день.

ХТО? – діти від 2 до 15 років у супроводі дорослого. До речі, чому б не взяти і
Тата? - Від клубу до центру Києва лише 1 год їзди. Вдень трохи попрацює в офісі, а
потім – бавитися всією сімєю. Так сказать, відпочинок «без відриву від виробництва»
.

З КИМ? – найкращі викладачі команди RainbowLandТМ, сертифіковані за
методикою «Англійська Хелен Дорон». Щодня - до 5 годин занять та розваг
англійською мовою. А ще ми запросимо майстрів, які навчать ліпити з глини і робити
різні фєнєчки – цілком такі, як у трипільців.
НАВІЩО? Для того, щоб знайти скарби Трипільської цивілізації! Саме тому ми
навчимося читати трипільські букви-символи, які, хто-зна, може і приведуть нас до
багатих реліквій.
ЦЕ БУДЕ НЕЗАБУТНІЙ ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ВАШОЇ СІМ'Ї, ПРОВЕДЕНИЙ З

КОРИСТЮ ДЛЯ ДІТЕЙ!

Поспішайте: готель невеликий, а до 20 ТРАВНЯ діють максимальні знижки!
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном 067-383-84-47.

Розклад занять англомовного курсу
«RainbowLand - Скарби Трипілля»

1-й день - День знайомств

Група

Час

Викладач

Короткий зміст

Поселення – починаючи з 14.00 год 18.06 (Нд). Раннє поселення можливе за окремим замовленням з
доплатою – уточнюйте в координатора табору Христини

Обідні заняття

Всі
разом
Вечірні заняття Всі
разом

16.00 – 17.00
19.30 -20.30

Вікторія та знайомство
Люда
Вікторія та Сімейне відкриття табору біля
Люда
ватри

2-й день – День
Руханка
«Rainbow-фіт»
Ранковий
інтенсив

Всі
разом
1 група

08.30 – 09.00
10.00 – 11.00

Люда

Цікава граматика

2 група
1 група
2 група

11.10 – 12.10
11.30 – 12.20
12.30 – 13.20

Люда
Вікторія
Вікторія

Природничо-біологічний
англійською «Super Nature»

За визначеним
списком і
графіком

Тренери
Клубу

Пробний міні-урок верхової їзди на коні
(для дітей старших 6 років, за наявності
письмового дозволу батьків)

1 група

16.00 – 16.45

Вікторія

2 група

17.00 – 17.45

Вікторія

Творчість трипільців – робимо
своїми руками

Вечірні заняття 1 група

17.15 – 18.15

Люда

Кінне шоу
Заняття верхової
їзди

Обідні заняття

Вправи для дітей та батьків

блок

Вечірка

2 група

19.00 – 20.00

Всі
разом

20.30 – 21.15

Люда

Тематичні заняття. Лексика.
Розмовна англійська
Вікторія та Тематичні вечори біля вогника.
Люда
Трипільський танець

3-й день – День
Руханка
«Rainbow-фіт»
Ранковий
інтенсив

Всі
разом
1 група

08.30 – 09.00

Вправи для дітей та батьків

10.00 – 11.00

Люда

2 група
1 група
2 група

Люда
Вікторія
Вікторія

Хореографія

Бажаючі

11.10 – 12.10
11.30 – 12.20
12.30 – 13.20
15.00-16.00

Уроки верхової
їзди
Обідні заняття

Бажаючі

15.00-16.00

1 група

16.00 – 16.45

Вікторія

2 група

17.00 – 17.45

Вікторія

Вечірні заняття 1 група

17.15 – 18.15

Люда

2 група

19.00 – 20.00

Люда

Всі
разом

20.30 – 21.15

Вікторія
та Люда

Вечірка

Цікава граматика
Природничо-біологічний
англійською «Super Nature»
Мова рухів

блок

За окрему плату Клубу

4-й день – Мандрівка
по Дніпру

Творчість трипільців – робимо
своїми руками
Тематичні заняття. Лексика.
Розмовна англійська
Тематичні вечори біля вогника.
Трипільський танець

Руханка
«Rainbow-фіт»
Екскурсія

Всі
разом
Всі
разом

08.30 – 09.00

Вправи для дітей та батьків

10.00 – 17.00

Вечірній
кінозал

Всі
разом

19.30 – 21.30

Мандрівка по Дніпру до
затопленої церкви.
Висадка на острів.
Пошук скарбів
Перегляд
та
обговорення
кінофільму англійською мовою

Вікторія
та Люда

5-й день – День
Руханка
«Rainbow-фіт»
Ранковий
інтенсив

Всі
разом
1 група

08.30 – 09.00

Вправи для дітей та батьків

10.00 – 11.00

Люда

2 група
1 група
2 група

Люда
Вікторія
Вікторія

Цікава граматика

Хореографія

Бажаючі

11.10 – 12.10
11.30 – 12.20
12.30 – 13.20
15.00-16.00

Уроки верхової
їзди
Обідні заняття

Бажаючі

15.00-16.00

1 група

16.00 – 16.45

Вікторія

2 група

17.00 – 17.45

Вікторія

Вечірні заняття 1 група

17.15 – 18.15

Люда

2 група

19.00 – 20.00

Люда

Всі
разом

20.30 – 21.15

Вікторія та Вечір біля вогника
Люда
Трипільський танець

Вечірка

Природничо-біологічний
англійською «Super Nature»
Мова рухів
За окрему плату Клубу
Творчість трипільців – робимо
своїми руками
Тематичні заняття. Лексика.
Розмовна англійська

блок

6-й день – Вечір талан
тів
Руханка
«Rainbow-фіт»
Ранковий
інтенсив

Хореографія
Уроки верхової
їзди
Закриття
табору

Всі
разом
1 група

08.30 – 09.00

Вправи для дітей та батьків

10.00 – 11.00

Люда

2 група
1 група
2 група
Бажаючі

11.10 – 12.10
11.30 – 12.20
12.30 – 13.20
15.00-16.00

Люда
Вікторія
Вікторія

Бажаючі

15.00-16.00

Всі
разом

19.00 – 21.00

Цікава граматика
Природничо-біологічний
англійською «Super Nature»
Мова рухів

блок

За окрему плату Клубу
Вікторія та Шоу талантів
Люда
Трипільський танець

7-й день - Ранковий пікнік
Руханка
«Rainbow-фіт»

Всі разом 08.30 – 09.00
Всі разом 10.00 – 11.30

Вправи для дітей та батьків
Вікторія та Урок - пікнік на свіжому повітрі
Люда

Виселення з номерів – до 12.00 год 24.06 (Сб). Продовження проживання можливе за окремим замовленням з доплатою і за
наявності вільних номерів Клубу – уточнюйте в координатора табору Христини

