Літній англомовний курс в Карпатах:
“RainbowLand - 2019”
Проведіть літні канікули з користю для своєї дитини та для себе серед мальовничих
Карпатських гір, доєднавшись до унікального Літнього 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.

Повеселиться 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.

Щодня на учасників табору чекає до 7 годин занять та розваг англійською мовою, а
саме:
 «Morning

stretching» - ранкова аеробіка на свіжому повітрі з видом на мальовничі

Карпатські гори – ось правильний початок кожного нового дня пізнавальної мандрівки.
Сучасна драйвова музика англійською мовою наповнить учнів енергією на нові
звершення, а фізичні вправи підготують до насиченого навчального дня.

 «English

through drama» - ранкове заняття з акторської майстерності англійською

мовою, яке розкриє не тільки акторський і музичний талант учнів, але й допоможе їм
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. Учасники табору отримають цінні знання, які будуть корисні їм в
подальшому, незалежно від того, стануть вони акторами чи оберуть іншу сферу для
самореалізації.
 “Word

improver”-

лексичний інтенсив. 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».
 “Grammar tips

& tricks”

– це незамінне доповнення до лексичних занять, де дітки

займатимуться практикою побудови речення, вдосконаленням навичок читання та
письма, вивченням поширених граматичних конструкцій. Наші учні не бояться ніяких
труднощів у вивченні мови, адже поруч завжди надійні друзі та професійні викладачі!
 Outdoor
(рукоділля

games, Arts&Crafts
з

підручних

- забавлянки на повітрі та пізнавальні крафти

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.
 Super

Nature Club - інтерактивні заняття, де дітки з допомогою викладачів засвоять

тематику дня. Щодня вони дізнаватимуться нові способи, як захистити нашу Матінкуприроду, як подбати про неї, закріплять вивчений матеріал за допомогою відео сюжетів
англомовних телеканалів, що зробить урок максимально інформативним та незабутнім.

 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 малечі.
Тільки на Таборі 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 змайструє безліч корисних та стильних речей з того, що раніше викидали на сміття
та зможе сміливо назвати себе ресайклінг-дизайнером;
o стане справжнім захисником природи, дізнавшись безліч цікавого про оточуючий
світ та про те, як вберегти його від руйнації;
Учасники табору це діти від 2 до 15 років, обов’язкова присутність одного дорослого
(батьки дитини чи відповідальна особа) на період проведення курсу.
За останніх 8 років у літніх та зимових таборах взяли участь понад 1500 дітей з 10 регіонів
України. Ми працюємо за цією програмою на таборових проектах у Карпатах в
курортному с.м.т. Славське, яке розташоване у мальовничій долині річки Опір серед
покритих лісами та полонинами хребтів Бескидів та Горганів.

Готель «Карпатський Затишок», розташований на околиці селища Славське, в лісі, на
схилі гори Кремінь (гірськолижний курорт "Політех-ФМІ"). Вас очікують комфортні
номери, від класу економ до класу люкс, кожен з яких має власний санвузол (умивальник,
душ, WC) і TV з супутниковим телебаченням. До Ваших послуг: ресторан – їдальня,
конференц – зал на 50-60 ос., сауна з контрастним басейном і кімнатою відпочинку з TV,
альтанки, дитячий майданчик із гіркою та гойдалками, ігрова кімната.
Особливості готелю Карпатський Затишок в його інфраструктурі: басейні, відкритому
дитячому майданчику, тенісних кортах, футбольного та баскетбольного полів і це все на
висоті 700 м серед карпатських гір. Калина для шанувальників активного проведення часу,
із пішими прогулянками горами, полонинами, лісовими стежками.
Локації табору, враховує усі важливі моменти організації події такого масштабу. Саме
тут є найнеобхідніші умови для проведення класичних занять в невеликих групах,
активностей на свіжому гірському повітрі, диско та вечірок для всіх учасників табору. Тоді
як інфраструктура дозволяє дорослим активно проводити час влітку та взимку.
Вартість курсу*: – від 8075₴ (підлітки), 11425₴ (сімейний відпочинок)
* зазначена вартість вказана із врахуванням 5% ЗНИЖКИ до 31.03, що включає проживання у 7
денному заїзді у номері економ (гот. Калина), та 3 - разове харчування, із можливістю завчасного
вибору страв, а також заняття англійської, комплекс подарунків та екскурсій для Вашого малюка.

Заплановані заїзди:

1 заїзд: 7 - 13 липня;
2 заїзд: 14 – 21 липня;
3 заїзд: 22 - 28 липня;
4 заїзд: 29 липня – 6 серпня;
5 заїзд: 7 - 13 серпня
ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛ. +380978638804; +380957382585

Заповніть анкету учасника літнього курсу, щоб ми мали чітку інформацію, щодо Вашого
бажання та можливості відвідати курс.

