
 

 

 

 

 

 

 

 

Привіт – приємно, що ти за зацікавився нашою програмою. 

 

Ми організатори проекту Da Capos e.V. , дитячо-юнацька академія, 

яка існує з 1996 р. і в якій регулярно проводяться різноманітні семінари та 
заходи. 

У цій брошурі ви бачите один невеликий уривок наших  пропозицій. Наша 
програма розвивається постійно, і ми досі маємо безліч інших пропозицій на 
нашому сайті- домашня сторінка. www.da-capos.de. 

Під час канікул ми також пропонуємо цікаво проводити вільний час. Ми маємо 
багато безкоштовних пропозицій для тебе! 

Заглянь сюди. Це того варто!  

Будемо раді, якщо Ви приймете участь у наших заходах. 

З найкращими побажаннями, 

 

Міс Шіттек 

 

 

 

 



Funny Singers 

Ласкаво просимо до Funny Singers! 
Запрошуємо дітей від 5 до 11 років 
Заняття зі співу, гри, танців проходять по 
п’ятницям. 
На репетиціях діти вчаться як впевнено 
триматися на сцені, 
співати в мікрофон і як вправно керувати 
власним голосом. 

The Funny Singers також організовують чудові концерти, та беруть участь 
у літніх фестивалях, також їздять разом до молодіжного табору або 
проводять інші екскурсії. 
Якщо захочеш подивитись - просто приходь. 
Заходьте, надішліть нам електронний лист або зателефонуйте. 
Наш керівник гуртку Фрауке Шіттек. 
 
 
 
 

Самозахист 

Цей курс заснований на поєднанні 
традиційних японських  бойових 
мистецтв (карате та дзюдо), та 
орієнтований на запобігання 
насильству. Програма була розроблена 
таким чином щоб діти не стали 
жертвою насильства та не скоїли 
злочин у процесі оборони. 

Ви можете прийти на пробне тренування у цей час: 

Для дітей від 6 до 12 років: з 18:30 до 19:30 

Для підлітків від 12  років: з 19:30 до 21:00 

Адреса: Aula Mathilde Anneke Schule, Dresdenerstr. 45, 45549 Sprockhövel 
Завжди по п’ятницях 

 



Танці для дітей 

Наші учні вчаться рухатися та 
залишатися у формі за допомогою 
різних хореографій.  Діти вивчають 
багато різноманітних танцювальних 
рухів та ставлять номери під сучасну 
музику. 

Ви можете прийти на пробне заняття у цей час: 

Для дітей від 6 до 12 років: з 16:45 до 17:30 

Адреса: Aula Mathilde Anneke Schule, Dresdenerstr. 45, 45549 Sprockhövel 
Завжди по п’ятницях 

Ми з нетерпінням чекаємо на вас! 

 

 

 

Літературний клуб (онлайн) 

Ми читаємо разом захоплюючі, смішні 
або романтичні історії, казки та вірші. 

Разом ми вчимося читати тексти виразно 
та з інтонацією та  робимо аудіозапис 
тексту. 

Уроки покращують ваше розуміння 
тексту та швидкість читання 

Насолоджуйтесь читанням вголос і записом власних радіовистав. 

Після реєстрації ви отримаєте посилання у ZOOM 

Ми з нетерпінням чекаємо на вас! 

щосереди з 17:30 до 19:30 для дітей від 8 до 15 років 

онлайн через ZOOM 

 

 



Ви розмовляєте англійською? - Навчання 
в процесі роботи (онлайн). 

Після реєстрації ви отримаєте посилання у 
ZOOM. 

Тоді давайте просто поговоримо про це. 

Ні, не німецькою... англійською. 

Цей курс є навчальним тренінгом для 
дітей. Це не класична програма репетиторства, бо мета тут – розвинути 
здатність розмовляти і розвинути словниковий запас в процесі. 

Втрати страх і невпевненість, коли говорите іноземною! 

Чекаємо на вас!! 

По вівторках з 17.45 до 18.30 

онлайн через ZOOM для всіх,  
хто хоче говорити англійською або тільки вивчає її. 

 

 

Молодіжний хор Da Capo 

Вам подобається співати, грати та 
танцювати? 

Тоді приходьте на репетицію. 

Ми завжди з нетерпінням чекаємо 
нових учасників. 

Першу годину працюємо з лектором 
хореографії для наших пісень, а потім співаємо 

Ви можете прийти і спробувати на будь-яку репетицію. 

Без зобов'язань. І приведіть друзів з собою! 

щоп’ятниці з 17:45 до 20:00 

у фойє Glückauf Halle, Dresdener, 11, Sprockhövel 

Для всіх віком від 11 до 25 років. 

 



Zumba 

Танці зумба – для батьків та дітей від 12 
років! 

Всесвітньо відома латиноамериканська 
фітнес-програма з Ванессою Шлегель. 

У нашому класі Zumba® на вас чекають 
екзотичні звуки потужних латиноамериканських та міжнародних ритмів. 

Перш ніж ви це усвідомите, ви прийдете у форму, станете підтягнутими та 
енергійними! 

Жоден фітнес-клас не зрівняється з фітнесом Zumba®. 

Почати легко, навчання дуже ефективне і це просто весело. 

Взяти участь може кожен! 

Просто приходите на пробний урок без зобов’язань! 

Давай танцювати... ! 

щоп’ятниці 17:30 – 18:25, у спортивному залі школи Mathilde-Anneke, 
Dresdener Str. 45, 45549 Sprockhövel 
 

 

ОНЛАЙН - Вивчай іспанську! 

! Hasta pronto! - побачимось 
Цей курс для всіх, молодих чи старих - це 
легко 
розмовляти та вивчати іспанську мову. 
Урок - година раз на тиждень. 
Девіз: Animo! (Май сміливість!) – Не бійся, 
це весело вчити іноземну мову. 

Кароліна, наша вчителька, розмовляє з нами лише іспанською. 
Тому у нас немає іншого вибору. Ти вчишся всьому на практиці. Для будь-
якого віку та для початківців та тих хто вчиться зараз. 
Просто приєднуйтесь і подивіться, чи сподобається вам!! 
Ласкаво просимо! 
По четвергах з 19:00 до 20:00 

онлайн через ZOOM 



Футбол - міні-футбол 

Футзал — версія малого футболу, визнана 
Всесвітньою футбольною асоціацією FIFA. 

Багато бразильських, аргентинських та 
південноєвропейських футбольних зірок, 
таких як Б. Пеле, Роналду, Кріштіану 
Роналду, Мессі, Хаві та Роналдіньо починали 

свою кар'єру з футзалу. 

Діти навчаються у сертифікованих тренерів. 

Розваги на першому місці в порядку денному! 

Ця пропозиція розрахована на дітей віком від 11 до 14 років. 

Щовівторка з 18.45 до 20.00 у спортзалі школи Mathilde Anneke в 
Niedersprockhövel, DresdenerStr. 45 

Початок: 05 квітня - перше пробне заняття! 

 

 

Дитяча йога 

Початок: 30.04. у фойє Glückauf Halle, 
Dresdener, 11, Sprockhövel 

Після Великодніх канікул ми розпочнемо 
новий дитячий клас йоги по п’ятницях з 
16.45 до 17.45 у Niedersprockhövel. 

 
Курс розрахований на дітей від 6 до 11 років. 

Наш досвідчений викладач з нетерпінням чекає перших реєстрацій. 

Вам знадобиться власний спальний килимок / килимок для йоги або рушник. 

 

 

 

 



Більше безкоштовних пропозицій 

Екскурсії до музеїв (для дітей від 6 років  до 25 років) 

Їдемо до МУЗЕЮ - до Газометра Оберхаузен 

26 березня 2022 року: відправлення о 10:00: з Матільда-Аннеке-Шуле, вулиця 
Дрезденер 45, 45549 Шпрокховель - ми повернемося близько 17:00 

 

Ми їдемо до Музею селфі - Cali Dreams Museum в Дюссельдорфі 

Музей Cali Dreams, Еркратер Штрассе 343, 40231 Дюссельдорф 

30 квітня 2022 року: відправлен ня о 8.30: Матільда-Аннеке-Шуле, вулиця 
Дрезденер, 45, 45549 Шпрокховель - ми повернемося близько 16:00. 

 

Їдемо до музею -  Phänomena Erfahrungswelt  (музей феноменів) в Ессені 

07.05.2022: Виїзд назовні о 10:00: Mathilde-Anneke-School, Dresdener Str. 45, 
45549 Sprockhövel - Phenomena field of experience,  
Am Handwerkerpark 8 - 10, 45309 Essen 

Ми повернемося близько 16:00. 

 

Їдемо до музею - SEA LIFE в Оберхаузені 

4 червня 2022 року: відправлення о 10:00: Mathilde-Anneke-Schule, Dresdener 
Str. 45, 45549 Sprockhövel - SEA LIFE Oberhausen, Zum Aquarium 1, 46047 
Oberhausen 

Ми повернемося близько 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 



Інші безкоштовні види дозвілля 

 

08 травня 2022 року 

з 10:00 до 16:00, місце: Gymnasium Mathilde Anneke School, Sprockhövel 

– Спортивні, ігри з м’ячем та паркові ігри в тренажерному залі – 

з колишнім професійним футболістом ви стаєте зіркою тренувань.  

Ставайте сильнішими! Обід включено. 

Для дітей від 8 до 16 років 

 

29 травня 2022 року 

З 9.00 до 20.00 їдемо до Віллінгена 

– Одноденна поїздка до Віллінгена – цілий день 

Ви можете покататися на ковзанах, картингу та літніх санках. 

Приєднуйтесь!! 

Для дітей від 8 до 16 років 

 

26 червня 2022 року 

З 12.00 до 18.00, місце: Віттен 

Ходімо разом до батутної зали! 

– Включає напої та піцу. 

Приєднуйтесь!! 

Для дітей від 8 до 16 років 

 

 

 

 



28 серпня 2022 року  
з 10:00 до 16:00, місце: Фельберт-Лангенберг 

– Поїздка в скелелазільний парк – барбекю, скелелазіння, також на тебе 
чекають олімпіади. 

Зареєструватися (8-16 років) 

 

25 вересня 2022 року 

З 10:00 до 16:00, місце: Sprockhövel, Gymnasium Mathilde Anneke Schule, 
Sprockhövel 

– Спортивні, ігри з м’ячем та паркові ігри в тренажерному залі – 

З колишнім професійним футболістом ви станете зіркою тренувань.  

Ставайте сильнішими! Обід включено. 

Приєднуйтесь!  Для дітей від 8 до 16 років. 

 

 

Після Великодніх свят ми пропонуємо безкоштовні онлайн-курси німецької 
мови, а також очні курси. 

Окремо для дітей та молоді, для дорослих, а також особливо для літніх людей 

Будь ласка, приєднуйтесь! 

 

 

Реєстрація та інформація про: 

Da Capos Projektschmiede e.V. 

www.da-capos.de  

Інформаційний номер: 

0049174 9198841 Джосі Форманн-Келер ( German/ English) 

0049160 8723214 Фрауке Шіттек ( German ) 

0049 15126921887 Svitlana ( Ukraine ) 

http://www.da-capos.de/

