
 

 

 

                    Розклад для літнього табору SARGOI LAND в 
Києві (групи 7-10 та 11-14 років) 

 

Час Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

08:45-09:00 Check-in Check-in Check-in Check-in Check-in 

09:00-09:30 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка та 
Пісенний 
настрій) 

Morning 
Rituals 

(Ранкова зарядка 
та Пісенний 

настрій) 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка та 
Пісенний 
настрій) 

Morning 
Rituals 

(Ранкова зарядка 
та Пісенний 

настрій) 

Morning 
Rituals 

(Ранкова зарядка 
та Пісенний 

настрій) 

09:30-10:00 

Imagination 
Time 

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time 

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Екскурсія 
(зоопарк, 

історичний 
Київ, KIDS 

WILL, 
тощо) 

Imagination 
Time 

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time 

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

10:00-11:10 
English 
Project 

English 
Project 

English 
Project 

English 
Project 

11:10-11:30 
Snack Time 
(відпочинок 
та перекус) 

Snack Time 
(відпочинок 
та перекус) 

Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

Snack Time 
(відпочинок 
та перекус) 

11:30-11:45 

Focus Time 
(Вправи, пісні та 
ігри на розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні та 
ігри на розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні та 
ігри на розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні та 
ігри на розвиток 

уваги) 

11:45-13:00 

Друга 
іноземна 

мова 
(Італійська, 
іспанська, 

польска, тощо) 

Друга 
іноземна 

мова 
(Італійська, 
іспанська, 

польска, тощо) 

Друга 
іноземна 

мова 
(Італійська, 
іспанська, 

польска, тощо) 

English 
Project 

Підготовка до 
презентації 

проектів 

13:00-14:20 
Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(з собою) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

14:20-15:50 
Тайм-

менеджмен
т 

Акторське 
ремесло 

Екскурсія 

Фінансова 
Грамота 

Парк: 
фотосесія та 

відеорепортаж 

16:00-17:30 
 

Парк: 
завдання для 

розвитку 
команди (Team 

building) 

Парк: 
завдання для 

вирішення 
складних задач 

(Problem solving) 

Парк: завдання-
квест 

16:00-16:45 

Презентація 

проектів та 

Review time 

(повторення) 

Reward time 

(нагородження) 

17:30-18:00 

Reward 
Time  

(нагороди за 
здобуті навички) 

Reward Time  
(нагороди за 

здобуті навички) 

Reward 
Time  

(нагороди за 
здобуті 

навички) 

Reward Time  
(нагороди за 

здобуті навички) 

16:45-17:00 
Сheck-out 

18:00-18:15 Check-out Check-out Check-out Check-out  

  



 

 

 

 Розклад для літнього табору SARGOI LAND в Києві 
(група 5-6 років) 

Час Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

08:45-09:00 Check-in Check-in Check-in Check-in Check-in 

09:00-09:30 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка+Пісенни
й настрій) 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка+Пісенни
й настрій) 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка+Пісенни
й настрій) 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка+Пісенни
й настрій) 

Morning 
Rituals 
(Ранкова 

зарядка+Пісенни
й настрій) 

09:30-10:00 

Imagination 
Time  

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time  

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time  

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time  

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

Imagination 
Time  

(Вправи на 
розвиток уяви та 

творчого 
мислення) 

10:00-11:00 
English 
Project 

English 
Project 

English 
Project 

English 
Project 

English 
Project 

11:00-11:30 
Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

Snack Time 
(відпочинок та 

перекус) 

11:30-11:45 

Focus Time 
(Вправи, пісні 

та ігри на 
розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні 

та ігри на 
розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні 

та ігри на 
розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні 

та ігри на 
розвиток 

уваги) 

Focus Time 
(Вправи, пісні 

та ігри на 
розвиток 

уваги) 

11:45-12:45 
Розвиток та 

творчість 
Розвиток та 

творчість 
Розвиток та 

творчість 
Розвиток та 

творчість 

 
English 
Project 

12:45-13:00 

Reward 
Time  

(нагороди за 
здобуті 

навички) 

Reward 
Time  

(нагороди за 
здобуті 

навички) 

Reward Time  
(нагороди за 

здобуті 
навички) 

Reward Time  
(нагороди за 

здобуті 
навички) 

Reward Time  
(нагороди за 

здобуті 
навички) 

13:00-14:20 
Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time 
(обід в закладі 
харчування) 

Lunch Time  
(обід в закладі 
харчування) 

14:20-16:00 

 
Парк 

завдання для 
розвитку 

команди (Team 
building) 

 
Парк 

завдання для 
вирішення 

складних задач 
(Problem solving) 

 
 

         Парк 
завдання-квест 

 
Парк 

завдання-
змагання 

 

Парк: 
фотосесія та 
відеорепортаж   

 

16:00-16:20 
 

Сheck-out 
 

 
Сheck-out 

 
    Сheck-out 

 
Сheck-out 

 

16:00-16:45 
Презентація 

проектів+review 

time+reward time 


