
Літня програма 2017 
           Група Baby Little Stars (1-2 роки) 

Пн-Ср-Пт 9:00-10:30 Анна (03.07-14.07)/ 
Юлія (17.07-31.07) 

Вт-Чт 11:15-12:45 Анна (03.07-14.07)/ 
Юлія (17.07-31.07) 

            Група Little Stars (2-3 роки) 

Пн-Ср-Пт 10:45-12:45 Анна (03.07-14.07)/ 
Юлія (17.07-31.07) 

Вт-Чт 9:00-11:00 Анна (03.07-14.07)/ 
Юлія (17.07-31.07) 

 

Запрошуємо всіх на дитячу літню програму! В першу половину 
липня нас зустрічає захоплива тема: «Вода, вода, вода та все, що з 
нею пов’язано». В групі ми всі разом будемо пізнавати якості води: 

• Прозора – кольорова 
• Тверда – рідка  
• Солона – солодка  
• Тиха – голосна 
• Гаряча – крижана 
• Які речі тонуть, а які – ні  
• Неймовірна здатність води –  

заповнювати собою все навкруги   
Ми будемо багато танцювати, грати на музичних інструментах, 

вчити нові пісеньки про морських тварин. А також на нас чекає 
свято Нептуна! 

З 17 липня ми запрошуємо вас у спекотну Африку. Ми 
побуваємо на сафарі та познайомимось з тваринами, що мешкають 
у цій місцевості. Веселі танці Африки допоможуть відкрити почуття 
ритму, а відчути себе справжніми африканцями нам допоможе гра 
на африканських барабанах! Ми запропонуємо приготувати 
національний смаколик цієї країни – мезельмен.  

Мрієте відвідати нову країну, а летіти туди занадто довго? 
Отримати нові емоції та задоволення ви зможете з нами на літній 
програмі, присвяченій Африці! 
 

 

 

  



Літня програма 2017 
Групи First Step 1 та First Step 2 (3-6 років) 

Пн-Вт-Ср-Чт-Пт 8:30-18:00 Лариса 

Пн-Вт-Ср-Чт-Пт 9:00-13:00 Лариса 

 

Літня програма для дітей від 3 до 6 років – яскрава та насичена 
– поділена на чотири пізнавальні блоки: 

• «Таємниці морського світу» – знайомство з різними видами риб 
та безхребетними морськими мешканцями 

• «Музична скринька» – занурення в захопливий світ музики та 
музичних інструментів 

• «Мистецтво живопису» –  вивчення різновидів художнього 
живопису та технік 

• «Книжковий світ» – знайомство з чарівним світом літератури 

В межах кожного з них на нас чекають: екскурсії в зоологічний 
та художній музеї, походи в бібліотеку та друкарню, створення 
власної книги, незабутні знайомства з художниками та 
музикантами, художній майстер-клас, розмови про водні ресурси, 
екологічні проблеми водного простору, книжки й мистецтво.  

Приєднуйтесь до нас – і літо вашої дитини не буде марним! 

 

  


