Зимовий англомовний табір в Карпатах
«RainbowLand - 2018»
Для того, щоб закріпити знання з англійської, отримані у нашому навчальному центрі,
пропонуємо для вашої дитини цікавий курс, що складений виключно по методичних
напрацюваннях Англійська Хелен Дорон.
Ми пропонуємо унікальну програму, аналога якої ви не знайдете в Україні.
7 – ми денна програма зимового англомовного табору в Карпатах розрахована для
сімей з дітьми та підлітків (від 2 – 15 років). Вона включає комплекс занять, які
системно та концептуально побудовані та поєднують роботу в команді однолітків,
живе спілкування англійською та розважальну програму: вечірки, квести та
екскурсії.
RainbowLand – це англомовний табір, територія розваг та знань для дітей
та підлітків, які з’їжджаються зі всієї України. Кожен табір має свою історію – подію,
яка трапляється з учасниками. Знайти вихід, вирішити ситуацію, що склалася, діти
зможуть лише за допомогою отриманих знань, які здобули у виконанні завдань та
квестів.

RainbowLand взимку – це 4–ьох годинна програма інтерактивних занять
англійською мовою:



Speaking Club в межах двох годин вдень, що включає:
- ранковий інтенсив - теоретичне та практичне заняття з акторської
майстерності, а також навики письма та читання із даної тематики. Заняття з
драматургії розвине вимову, зв’язне мовлення, а головне додасть впевненості
дитини під час публічних виступів та розвине акторські здібності. Граматичний
акцент уроку через читання збагатить словниковий запас учасників табору, а на
письмі вони попрактикуються у правильності побудови речень, вивчені часових
форм.
- вечірні відеоуроки – заняття на освоєння тематики дня, які підкріплені
пізнавальними відеосюжетами англомовних телеканалів та тематичними
крафтами, що зроблять урок максимально інформативним та незабутнім.

 Забавлянки в обідній час – саме під час таких занять діти в невимушеній атмосфері
у ході ігор освоюватимуть англійську. Ми пропонуємо цікаві активності, командні
естафети, де кожна дитина зможе проявити себе. Частина уроку відбуватиметься
надворі на свіжому повітрі зимових Карпат. Сніжки та санчата, справжні снігові вежі
та фортеці – весь процес гри тільки англійською мовою. А також рухливі забавлянки,

адже рух це запорука здоров’я. У природному середовищі, діти запам’ятовуватимуть
все легко і невимушено, а чудові краєвиди Карпат надовго залишать приємні спогади в
серцях батьків та дітей.



Вечірні диско – це емоційно незабутні вечірки під популярні англомовні сингли та
улюблені пісні Англійська Хелен Дорон.

А також на учасників курсу чекає:
-

Відкриття табору;
Екскурсія на гірськолижний комплекс;
RainbowLand має талант;
Тематичні вечірки табору;
Кулінарні майстер-класи;
Закриття табору – театралізовані виступи учасників, вручення дипломів та
подарунків.

Табір RainbowLand:
-

відкриє акторські здібності кожного учасника курсу;
індивідуальний підхід на заняттях за методикою Англійська Хелен Дорон
забезпечать сертифіковані викладачі;
ми гарантуємо результат у вивченні тематик табору англійською мовою після
комплексу занять зимового курсу;
тематичні дискотеки та вечірки у відповідності до віку учасників, які виявлять
таланти дітей та підлітків;
живе спілкування англійською у колі однолітків;
використання сучасних комп’ютерних програм та технологій на заняттях.

Учасниками табору можуть стати: діти від 2 - 14 років обов’язкова
присутність одного дорослого (батьки дитини чи відповідальна особа) на період
проведення курсу.
Готель “Карпатський Затишок” розташований на околиці селища
Славське, біля мальовничого лісу, на схилі гори Кремінь (гірськолижний курорт
"Політех-ФМІ"). Вас очікують комфортні номери, кожен з яких має власний

санвузол (умивальник, душ, WC) і TV з супутниковим телебаченням. До Ваших
послуг: ресторан, конференц – зал, сауна з контрастним басейном і кімнатою
відпочинку з TV, WiFi Internet, альтанки, сучасний дитячий майданчик та ігрова
кімната.

Вартість курсу від 11 145 грн.*
У вартість включено проживання та 3 - разове харчування, меню із можливістю вибору
страв(для одного дорослого та дитини), а також заняття англійської, екскурсії та
подарунки для Вашого малюка.

Запланований заїзд: 9 – 15 січня.
При оплаті до 10.11.16 зафіксовані спец. ціни: купуй ЗИМУ по ЦІНІ ЛІТА.
СКОРИСТАЙТЕСЯ
МОЖЛИВІСТЮ
ЗАБРОНЮВАТИ
НАЙКРАЩУ
ПРОПОЗИЦІЮ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ ВІД АНГЛІЙСЬКА ХЕЛЕН ДОРОН:

0978638804
*ціна вказана по спец. пропозиції за 7 днів (6 ночей) проживання у номері економ, харчування,
навчання, екскурсії

