
 

 
 

Програма 
 

17.08.21  
17.00: заїзд та поселення 
18.00: вечеря  
19.00: екскурсія територією 
20.00: знайомство, представлення програми, розподіл на мовні групи  
 

18.08.21 

8.00: сніданок  
8.30-10.00: Група I: лекції польської мови, Група II: навчання стрільби з лука  
10.30-12.30: Група I: навчання стрільби з лука, Група ІІ: лекції польської мови 
12.30-14.00: відпочинок на пляжі 
14.00: обід 
14.30-15.30: вільний час 
15.30-17.00: мовні заняття  
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування  
19.00: вечеря біля вогнища, у разі негоди – гриль під наметом  
 

19.08.21 

8.00: сніданок 
9.00-10.30: лекції польської мови 
11.00-14.00: байдарки 
14.00: обід 
14.30-15.30: вільний час 
15.30-17.00: мовні заняття  
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування 
19.00: вечеря 
21.00: вечір фільмів  
 

20.08.2021 

8.00: сніданок 
9.30-11.00: лекції польської мови 
11.30-13.00: лекції польської мови 
13.30: обід 
14.30-17.30: рейс річковим трамваєм 
17.30-18.15: підсумування мовних занять - в часі повернення з рейсу 
19.00: вечеря 
20.00: вечір, організований Групою І  



 

 

 

 

21.08.21 

8.00 - сніданок 
9.30-11.00: лекції польської мови для кожної групи 
11.30-13.00: лекції польської мови для кожної групи 
14.00: обід 
14.30-17.30: подоріж вузьколійним потягом 
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування  
19.00: вечеря 
20.00: дискотека  
 

22.08.2021 

8.00: сніданок 
9.30-11.00: лекції польської мови для кожної групи 
11.30-13.00: лекції польської мови для кожної групи 
14.00: обід 
14.30-15.30: вільний час 
15.30-16.30: Група І: відпочинок на пляжі, Група II: майстер-клас з сучасних танців 
16.30-17.30: Група I: майстер-клас з сучасних танців, Група II: відпочинок на пляжі 
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування  
19.00: вечеря 
20.00: мовний квест 
 

23.08.2021 

8.00: сніданок 
8.30-10.00: Група I: акторські майстер-класи, Група II лекції польської мови 
10.00-11.30: Група I лекції польської мови, Група II: акторські майстер-класи 
11.30-13.00: мовні заняття для кожної групи 
13.00-14.00: відпочинок на пляжі 
14.00: обід 
14.30-15.30: вільний час 
15.30-16.30: відпочинок на пляжі  
16.30-17.30: акторські майстер-класи для кожної групи 
17.30-18.15: лекції польської мови для кожної групи 
19.00: вечеря 
20.00: театральний вечір   

 

24.08.2021 

8.00: сніданок 
9.30-11.00: мовні заняття для кожної групи 



 

11.30-13.00: мовні заняття для кожної групи 
13.00-14.00:  спортивні ігри (в разі негоди – більярд, настільний футбол)  
 
 
 
 
14.00: обід 
14.30-17.30: шопінг 
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування 
19.00: вечеря 
20.00: вечір, організований Групою ІІ 

 

25.08.2021 
8.00: сніданок 
8.30-10.00: Група I: лекції польської мови, Група II: квест 
10.30-12.30: Група I: квест, Група II: лекції польської мови 
12.30-14.00: мовні заняття для кожної групи 
14.00: обід 
14.30-15.30: вільний час 
15.30-17.30: відпочинок на пляжі 
17.30-18.15: додаткові мовні заняття – підсумування 
19.00: вечеря 
20.00: мовний квест 
 

26.08.2021 

8.00: сніданок  
9.00-14.00: поїздка в аквапарк, мовні заняття підчас подорожі (2 по 45 хв) 
14.30: обід 
15.30: водні розваги  
17.30-19.00: мовні заняття для кожної групи 
19.30-20.15: додаткові мовні заняття – підсумування 
20.30: вечеря біля вогнища, підбиття підсумків, вручення сертифікатів  
 

27.08.2021 

7.00: сніданок 
8.00: повернення в Україну  


