
Літній табір розвитку таЛітній табір розвитку та
відпочинкувідпочинку

      
      

SARGOI CAMPSARGOI CAMP



УЯВІТЬ СОБІ!УЯВІТЬ СОБІ!

... Одного разу, прокинувшись рано вранці, діти відкрили очі і виявили, 
що вони потрапили в незалежну країну SARGOI LAND, яка займається 
покращенням мовної освіти та розвитком навичок необхідних для життя 
на планеті Земля. 

Згідно легенди, коли кожен мешканець SARGOI опанує  5 важливих 
для дорослого життя навичок, він зможе знайти SARGOI скарб та  
наблизитися до заповітної мрії. В цій країні панують свої закони, 
але їх можна змінювати чи удосконалювати після здобуття отриманих 
навичок, можна впливати на хід історії SARGOI LAND за допомогою 
самовдосконалення. 

SARGOI LAND чекає на тебе та прагне розвиватися разом 
із тобою!



    РозвиРозвиваємо ваємо творчетворче мисл мисленняення



    Говоримо,Говоримо,  читаємо, пишемо тачитаємо, пишемо та
удосконалюємось англійською! удосконалюємось англійською! 



  
Активні ігриАктивні ігри



    Вивчаємо світ навколо насВивчаємо світ навколо нас  



    Вчимося розв'язувати Вчимося розв'язувати 
життєві задачіжиттєві задачі



Розважаємось!Розважаємось!



    
            Вчимося бути командою Вчимося бути командою 



    Розклад Літнього ТаборуРозклад Літнього Табору
по  Тижням:по  Тижням:

 1 тиждень - 29.05 - 2.06
 2 тиждень – 05.06 - 09.06
 3 тиждень - 12.06 - 16.06
 4 тиждень – 19.06 - 23.06
 5 тиждень – 26.06 - 30. 06
 6 тиждень -  03.07 - 07.07



 08:45-09:00  Check-in (Збір учасників) 08:45-09:00  Check-in (Збір учасників) 
 09:00-09:20 Morning rituals (Ранкова зарядка + Пісенний настрій)09:00-09:20 Morning rituals (Ранкова зарядка + Пісенний настрій)
 09:20-09:40 Imagination Time (09:20-09:40 Imagination Time (Вправи на розвиток уяви та творчого мислення)Вправи на розвиток уяви та творчого мислення)
 09:40-11:00 English Project09:40-11:00 English Project
 11:00-11:15 Snack time11:00-11:15 Snack time
 11:15-11:30 Focus Time (вправи на розвиток уваги)11:15-11:30 Focus Time (вправи на розвиток уваги)
 11:30-12:45 Italian Time  11:30-12:45 Italian Time  
 12:45 – 13:30 Lunch Time (обід в закладі харчування)12:45 – 13:30 Lunch Time (обід в закладі харчування)
 13:30 – 15:00 Hollywood time (майстер клас з акторського ремесла)13:30 – 15:00 Hollywood time (майстер клас з акторського ремесла)
 15:00-17:00 Team building (змагання, квести в парку)15:00-17:00 Team building (змагання, квести в парку)
 17:00-17:30 Review Time (17:00-17:30 Review Time (діти пригадують чому навчилися протягом днядіти пригадують чому навчилися протягом дня))
 17:30-18:00 Reward Time (час нагород)17:30-18:00 Reward Time (час нагород)
 18:00-18:30  Check-out (батьки забирають дітей)18:00-18:30  Check-out (батьки забирають дітей)

 

Приклад Розкладу в SARGOI LAND:Приклад Розкладу в SARGOI LAND:



Тривалість Програми Тривалість Програми 
SARGOI LANDSARGOI LAND

29.05-07.07 29.05-07.07 (6 тижнів )(6 тижнів )
            

Вартість 1 тижняВартість 1 тижня – –  1950 грн1950 грн
Вартість 3 тижнівВартість 3 тижнів – 5.650 грн – 5.650 грн

Вартість 6 тижнів Вартість 6 тижнів ––  10.450 грн10.450 грн



 

ЗапрошуємоЗапрошуємо приєднатися до табору  приєднатися до табору SARGOI LAND, SARGOI LAND, 
деде  щодня Ваша дитинащодня Ваша дитина  

розвиватиме нові навичкирозвиватиме нові навички    
та проводитиме час ефективнота проводитиме час ефективно



 

Реєстрація за Реєстрація за 
телефономтелефоном

044 290 70 30 044 290 70 30 



 
До зустрічі в До зустрічі в SARGOISARGOI

CAMP!CAMP!
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