Літній англомовний курс під Києвом-Трипілля
Саме тут Ви зможете повноцінно відпочити та організувати дозвілля
дитини з користю для неї!
За численними проханнями постійних клієнтів розпочинаємо літній
сезон таборів сімейного відпочинку у червні: команда RainbowLand
запрошує на кінно-спортивний комплекс “Dergachov” розташованого
на відстані 60 км від Києва.
Заплановані заїзди: 25 червня – 1 липня 2018 року
Пропонуємо до Вашої уваги унікальний Літній Англомовний курс,
який базується на методичних матеріалах міжнародної мережі дитячих
навчальних центрів «Англійська Хелен Дорон».
Нова насичена програма розроблена сертифікованими викладачами
Англійська Хелен Дорон з урахуванням вікових особливостей учнів,
їхніх можливостей, інтересів та потреб. Тільки на таборі RainbowLand
учні приміряють на себе таку велику кількість різноманітних ролей:
ведучі ранкової аеробіки, захисники природи, ресайклінг-дизайнери,
артисти великої сцени, та мандрівники в пошуках трипільських
головоломок! При цьому вони і не помітять, як розпочнуть говорити
складними
граматичними
конструкціями
з
використанням
фразеологізмів.

Поспішіть стати учасниками табору!
На Вас чекатиме комплекс концептуально поєднаних (на основі
інтригуючої легенди!) захоплюючих занять, розваг, пригодницьких
екскурсій та інтенсивів. ЩОДНЯ - до 5 годин занять та розваг
англійською мовою, а саме:
“Morning stretching” – ранкова аеробіка англійською мовою під
запальні ритми сучасних англомовних пісень, аби розпочати новий день
пригод правильно.
“Explore Nature through English” – природничого-пізнавальні
заняття, де діти дізнаються багато цікавих фактів про навколишнє
середовище, засвоять прості правила, як варто дбати про нашу планету,
як щодня оберігати природу від руйнації. Кожного дня крок за кроком
ми будемо дізнаватись, як можна різноманітні матеріали використати
двічі, показуючи діткам реальні приклади ресайклінг – дизайну.
“Word Improver” – лексичні заняття з розширення словникового
запасу, де діти познайомляться з яскравими ідіомами, навчаться уникати
так званих «слів-паразитів», що в подальшому допоможе вільно
висловлюватись англійською мовою та легко розуміти співрозмовника.
“Grammar in use” – це незамінне доповнення до лексичних занять,
де дітки займатимуться практикою побудови речення, вдосконаленням
навичок читання та письма, вивченням поширених граматичних
конструкцій. Граматика ще ніколи не була такою легкою!
Outdoor games, Arts&Crafts – командні ігри на повітрі та
пізнавальні крафти (рукоділля з підручних матеріалів) в арт-студії для
дітей з батьками тривалістю до однієї години. Учасники табору зможуть
в ігровій формі закріпити вивчений протягом попередніх занять
матеріал, зокрема навчаться повторно використовувати старі речі,
перетворюючи їх на годівнички для птахів, стильні горшечки для квітів
тощо. Ми віримо, що в кожному учневі живе справжній митець! Як
кажуть англійці, «Only the sky is the limit». Ми навчимо Ваших діток поновому дивитися на звичні речі, що не лише розвине їхню креативність,
а й допоможе зберегти нашу Матінку-природу від руйнації! Крім того,
-

вони здобудуть цінні навички комунікації, навчаться працювати в
команді та знаходити компроміси та розвинуть вміння швидко
вирішувати
проблему.
Ну
і
врешті-решт,
учні
просто
насолоджуватимуться веселою грою англійською мовою з однолітками.
Disco Parties – запальні тематичні вечірки, емоційно незабутні
диско, затишні посиденьки коло вогника з ароматним какао та
маршмеллоу, якими закінчуватиметься майже кожен пізнавальний день
в країні RainbowLand.
-

І найважливіше – під час всіх цих занять діти «зануряться» у легенду,
на якій побудована вся концепція табору, та в ігровій формі
пізнаватимуть казковий світ англійською мовою.
Крім цього, протягом 7 днів на Вас чекають:
• Вечір-знайомство «У пошуках друзів»;
• Подорож Дніпром з висадкою на мальовничий острів «У гармонії з

природою», пікнік в стилі Еко;
• Тематичні вечірки під зоряним небом;
• Час талантів на великій сцені в країні RainbowLand – Свято

Закриття Табору;
• Творчі проекти в команді друзів;
• Вечір сімейного кіно;
• Сімейні конкурси та змагання;
• Team-building;
• Природничі експерименти
Учасники – діти від 2 до 15 років у супроводі дорослого.
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 екоферми, Для всіх учасників табору 20%

знижки на все бургер-меню.
І найцікавіше – 36 племінних коней,
професійна конюшня і справжнє поле для
конкуру, на якому для нас змагатимуться
реальні жокеї у редінготах. Бажаючі (дітей
6років+) зможуть замовити 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.

Станьте частиною цієї пригоди вже цього літа – і ми гарантуємо, що воно
буде незабутнім! Адже це унікальна можливість провести час в мальовничому
куточку України з користю для дитини!

