
ВОСМІ ЩОРІЧНІ КАНІКУЛИ В 
«АКАДЕМІЇ СПОРТУ» 2021

ДЕТАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ



! ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ !

Графік роботи програми:

- з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00
- група подовженого дня з 17:00 до 19:00

Вартість:
- без подовженого дня - 8750 гривень
- з подовженим днем - 9500 гривень

Вік набору:

Усі учасники розподіляються на групи,
(до 22 осіб), за віковим принципом:
1 група - 7 років
2 група - 8 років
3 група - 9-10 років
4 група - 11-12 років
5 група - 13-14 років
6 група - 15-16 років

Харчування:

2-х разове, обід і полуденок.

Вожаті та викладачі:

Вожаті: з кожною групою протягом всього дня
працює досвідчений вожатий. На молодших групах задіяно 
двоє вожатих (основний + стажер помічник),
на старших - по одному. Всі вожаті - це педагоги 
загальноосвітніх шкіл з багаторічним досвідом роботи. 
Стажери - студенти Південноукраїнського пед. університету 
ім. К. Д. Ушинського.

Тренери-викладачі: протягом дня, щогодини,
у дітей відбувається зміна предмета занять згідно з 
розкладом. До проведення занять допускаються викладачі 
виключно з профільною вищою освітою, і тренерським
стажем не менш ніж трьох років.



РЕГБІ 5 - безконтактний вид регбі, який вперше отримав популярність на
території Одеси з 2010 року. На сьогодні є наймасовішою командною грою
в рамках шкільної програми з фізкультури. Навчання проводиться
протягом першого тижня.

ФУТБОЛ - вивчаються правила гри міні-футболу, ази тактики і техніки
володіння м'яча. Як і будь-який інший командний вид спорту вчить
працювати в колективі, покращує дихальні можливості легень, зміцнює
серцеві м'язи. Навчання проводиться протягом першого тижня.

ГАНДБОЛ / ВОЛЕЙБОЛ (в залежності від віку) - найкраща командна гра яка
розвивае всі групи м'язів. Гра вчить взаємодіяти з напарниками по команді,
покращує рухливість суглобів. Навчання проводиться протягом другого
тижня.

ІГРОВІ ВИДИ СПОРТУ

ОПИС ПРОГРАМИ

БАСКЕТБОЛ / ПІОНЕРБОЛ (в залежності від віку) - одна з ТОП-вих командних
ігор світу, яка розвиває спритність, витривалість, тактичні навички мислення,
покращує координацію рухів і вестибулярний апарт. Навчання проводиться
протягом другого тижня.

БЕЙСБОЛ - американська гра, яка розвиває спритність, швидкість реакції і багато
інших здібностей юних спортсменів. Діти вивчають правила гри, а досвідчені
тренери завжди підкажуть як успішно відправити м'яч далеко за межі бази
суперника. Проводиться по понеділках, середах і п'ятницях.

ВАЖЛИВО!
Заняття з ігрових видів спорту 

проводяться на відкритих майданчиках. 
Тривалість занять допускається не 

більше 35 хвилин для дітей 7-10 років і 
не більше 45 хвилин для дітей 11 років і 

старше. Перші два тижні проводяться 
навчальні заняття, на останньому 

тижні проводяться змагання.



ПЛАВАННЯ - самий мультифункційний і безпечний вид спорту, що
розвиває всі групи м'язів, серцево-судинну і дихальну системи. Досвідчені
тренери, навчать правильно дихати, впевнено триматися на воді.
Заняття проводяться щодня.

САМООБОРОНА - проводиться професійними тренерами з різних бойових
видів спорту. Акцент робиться на розвиток загальних фіз. здібностей, дітей
старше 9 років навчатимуть базовим прийомам. Заняття проводяться
по вівторках і четвергах у борцівському залі.

СТРІЛЬБА З ЛУКА - на заняттях діти знайомляться з облаштуванням лука,
пізнають техніку поводження із стрілою, у результаті намагаются
вистрілити найбільшу кількість очок на мішені. Заняття проводяться по
вівторках і четвергах у відкритому класі на свіжому повітрі.

ОПИС ПРОГРАМИ

FITNES KIDS - спеціально розроблена фітнес програма для дітей з
урахуванням вікових особливостей організму з елементами танцювальної
аеробіки та дихальної гімнастики. Проводиться по середах у
спортивному залі.

DANCE MIX - заняття спрямовані на розвиток гнучкості, граціозності та 
згуртованості командного духу. В продовж зміни з кожною групою буде 
вивчатися груповий танець. Заняття проводяться по понеділках і 
п'ятницях в спортивному залі.

ІНШІ ВИДИ СПОРТУ



ОПИС ПРОГРАМИ

HANDMADE уроки 
«Зроби сам»

Всі учасники програми 
оволодіють технікою 
квілінгу, навчаться 
«писати» живописні 

картини, а також творити 
креативні настінні графіті. 
Заняття проводяться у 

відкритому класі на 
свіжому повітрі по 
понеділка, середах і 

п'ятницях.

ВАЛЕОЛОГІЯ

Захоплючий і МЕГА 
корисний напрям вивчає 
здоров'я людини, шляхи 

його розвитку і зміцнення. 
Вивчення проводиться за 

допомогою 3D книг і 
сучасних гаджетів, які так 
близькі дітям Заняття

проводяться по 
вівторках і четвергах в 

спец. залі

ШАХИ І ШАШКИ

Найважливіша частина 
розумового навантаження 

дітей і підлітків, яка 
обов'язково має бути 
присутня в процесі 

повноцінного розвитку 
юного організму. 

Заняття проводяться у 
відкритому класі на 
свіжому повітрі по 

вівторках і четвергах.

РОЗВИВАЮЧІ ЗАНЯТТЯ



ОПИС ПРОГРАМИ

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД І ЛІКУВАЛЬНА 
ФІЗКУЛЬТУРА

Протягом першого тижня програми, професійний
лікар - вертебролог проведе комплексний огляд
стану хребта дитини, аналіз стану стопи, загальний
фізичний стан. В кінці зміни будуть
видані висновки та індивідуальні рекомендації у
вигляді особистої медичної картки. Протягом зміни,
інструкторами оздоровчого напряму будуть
проводиться заняття з ЛФК з урахуванням
особливостей здоров'я і висновками лікаря -
вертебролога. Заняття проводяться по
понеділках, середах і п'ятницях у борцівському
залі з застосуванням спец обладнання.

ВИВЧЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Створена унікальна "траса безпеки", яка
представляє собою полігон з розміщенням
основних дорожніх знаків, з якими діти
зустрічаються кожен день. Всі учні протягом
зміни, під керівництвом вожатих-викладачів,
проходять практичний курс з водіння електричних
вело-кебів за всіма правилами дорожнього руху. В
кінці зміни, спільно з співробітниками
спецпідрозділу з громадської безпеки, буде
проведено заключне заняття-семінар з безпеки
дорожнього руху та видан сертифікат знань.
Також співробітники спецпідрозділу проведуть
майстер клас з порядку дій в критичних ситуаціях
що загрожують здоров'ю.



ОСТАННІЙ ТИЖДЕНЬ
ВАЖЛИВО!

Графік занять на останньому 
тижні відрізняється від перших двох. На 

останньому тижні підводяться підсумки всіх 
отриманих знань, діти беруть участь в 

змаганнях, майстер класах, фотосесії, 
ярмарку талантів. Також юних «академіків 

спорту» чекає незабутня екскурсія в 
дельфінарій «НЕМО»

МАЙСТЕР – КЛАС З  
КОНДИТЕРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

З кожною групою буде проведено 
майстер клас з виготовлення 

натуральних цукерок і створення 
фруктових композицій. Після, кожен 

зможе поласувати своїм солодким 
винаходом або забрати його додому і 

пригостити своїх близьких!

ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ

В останній день кожної зміни, буде 
проводиться ЯРМАРОК ТАЛАНТІВ, на 

якому кожен з учасників зможе 
виграти цікаві призи та солодощі в 

обмін на демонстрацію своїх талантів і 
спортивних умінь придбаних в рамках 
програми «Канікули в Академії спорту».

НАГОРОДИ

По завершенню кожної зміни, з усіх 
видів спорту, учасники програми будуть 
нагороджені пам'ятними грамотами та 

сертифікатами. Але головний подарунок -
ЗАДОВОЛЕННЯ і НОВІ ЗНАННЯ, які 

ГАРАНТОВАНО отримають усі 
УЧАСНИКИ восьмих ЩОРІЧНИХ 
КАНИКУЛ В АКАДЕМІЇ СПОРТУ.



ПОДАРУНКИ



КАНІКУЛИ В АКАДЕМІЇ СПОРТУ
ВІСІМ РОКІВ даруємо ЩАСТЯ ВАШИМ ДІТЯМ!

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

ДІЄ ЗНИЖКА ДЛЯ: 
- багатодітних сімей
- двох дітей з однієї сім'ї
- при продовженні з зміни в зміну
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