Зимовий англомовний табір в Карпатах
«RainbowLand»

Проведіть зимові канікули з користю для своєї дитини та для себе серед мальовничих
Карпатських гір, доєднавшись до унікального Зимового Англомовного Курсу, який
складений виключно за методичними напрацюваннями Англійська Хелен Дорон.
Ми запрошуємо сім’ї з дітьми та підлітками (від 2-15 років) стати учасниками
захоплюючої мандрівки в світ англійської мови, де учні зможуть закріпити знання,
отримані в навчальних центрах протягом року. Саме тут діти дізнаються багато
нового про оточуючий світ та навчаться піклуватися про нього, проявлять себе як
актори, а також в команді друзів пройдуть загадкові квести. Повеселитися від душі
вони зможуть на тематичних вечірках, а в незабутніх подорожах-екскурсіях їм
вдасться пізнати наші рідні Карпати. І це все, звісно ж, виключно англійською
мовою!
RainbowLand – це місце, де щороку з’їжджаються діти та підлітки з усієї України,
які завдяки командним та інтерактивним заняттям вже давно стали хорошими
друзями. Кожен табір має свою інтригуючу історію – подію, яка трапляється з
учасниками. Знайти вихід, вирішити ситуацію, що склалася, діти зможуть лише за
допомогою отриманих знань, які відображаються 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:
«English through drama» VS «Word improver»- - теоретичне та практичне
заняття з акторської майстерності, а також навики письма та читання із даної
тематики. Заняття з драматургії допоможе підвищити самооцінку, контролювати
свої емоції, покращити вимову та дикцію, ну і, звісно ж, вдосконалити свій
словниковий запас, роблячи вивчення мови ще більш цікавим та захоплюючим.
Граматичний акцент уроку через читання збагатить словниковий запас учасників
табору, а на письмі вони попрактикуються у правильності побудови речень, вивчені
часових форм. Ці заняття значно збагатять словниковий запас учнів яскравими
ідіомами, словами-синонімами, що допоможуть їм не тільки вільно
висловлюватися англійською мовою та краще розуміти співрозмовника, а й
уникати так званих «слів-паразитів».

-

Super Nature Club - інтерактивні вечірні заняття, де дітки з допомогою викладачів
засвоять тематику дня. Щодня вони дізнаватимуться нові способи, як захистити нашу
Матінку-природу, як подбати про неї, закріплять вивчений матеріал за допомогою відео

сюжетів англомовних телеканалів, що зробить урок максимально інформативним та
незабутнім.



Outdoor games, Arts&Crafts – забавлянки на повітрі та пізнавальні крафти
(рукоділля з підручних матеріалів) в арт-студії. Учасники табору зможуть
насолоджуватися веселою грою з однолітками серед природи Карпат. В процесі
гри, вони здобудуть цінні навички комунікації, навчаться працювати в команді,
розвинуть вміння швидко вирішувати поставленні завдання.





Disco Parties – запальні вечірки, емоційно незабутні диско, затишні посиденьки
коло вогника з ароматним какао та маршмеллоу, якими закінчуватиметься майже
кожен пізнавальний день в країні RainbowLand.

Нова насичена програма Табору RainbowLand розроблена сертифікованими
викладачами з урахуванням віку дітей, їхніх інтересів, потреб та можливостей. На Таборі
RainbowLand викладачі знаходять індивідуальний підхід до кожного учня, складний
лексичний та граматичний матеріал пояснюють просто, занурюють дитину в англомовне
середовище за допомогою використання сучасних комп’ютерних технологій та заохочують
великі та маленькі успіхи дітей.

Ми пропонуємо Вам обрати 6 – ти денний, або 7 – ми денний курс.
Протягом 6 днів на Вас чекають:
•
•
•
•
•
•

Феєричне відкриття табору;
Кулінарні майстер-класи
Запуск небесних ліхтариків;
Тематичні вечірки та флешмоби;
Ніч сімейного кіно;
Час театру на великій сцені в країні RainbowLand!

лише для учасників 7 – ми денного курсу:
-

Екскурсія на гірськолижний комплекс;
Дружні сімейні посиденьки біля вогника.

Тільки на RainbowLand разом з улюбленими викладачами Ваша дитина:
o відкриє свої акторські та музичні здібності та спробує себе в ролі актора
великої сцени;
o навчиться творчо підходити до вирішення поставлених задач;
o навчиться структурувати свої думки та візуально представляти їх у вигляді
«Mind Map» під час виконання креативних проектів з природничого блоку
занять;
o стане справжнім захисником природи, дізнавшись безліч цікавого про
оточуючий світ та про те, як вберегти його від руйнації;

Учасниками табору можуть стати: діти від 2 - 15 років обов’язкова
присутність одного дорослого на період проведення курсу.
Готель “Карпатський Затишок” розташований на околиці селища Славське,
біля мальовничого лісу, на схилі гори Кремінь (гірськолижний курорт "ПолітехФМІ"). 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.

Вартість курсу від 12 295 грн.*
У вартість включено проживання та 3 - разове харчування, меню із можливістю вибору
страв(для одного дорослого та дитини), а також заняття англійської, та подарунки для
Вашої дитини.

Заплановані заїзди: 22-27 грудня та 9 – 15 січня.
При оплаті до 10.11.18 - 5% ЗНИЖКИ. СКОРИСТАЙТЕСЯ МОЖЛИВІСТЮ
ЗАБРОНЮВАТИ НАЙКРАЩУ ПРОПОЗИЦІЮ СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ ВІД
АНГЛІЙСЬКА ХЕЛЕН ДОРОН: 0978638804
*ціна вказана за 6 днів (5 ночей) проживання у номері економ, харчування та навчання

