
לו"ז קייטנת קיץ 2016 בכפר הירוק
לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 3.73

מפגש בוקר, חלוקה לקבוצות, היכרות08:30-09:00
סדנת הולה הופ09:00-10:00
NERF לחימת רובי10:00-11:00
11:00-12:00

בריכה
12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
סדנת בימוי וקולנוע14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 4.73
מפגש בוקר08:30-09:00
09:00-10:00

בריכה
10:00-11:00
סדנת סיף11:00-12:00
ניווט12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
קרבות חץ וקשת14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 5.73
08:30-09:00

טיול אופניים
09:00-10:00
פילו פילו - הוקי10:00-11:00
מהנדסים צעירים11:00-12:00
ספיד סטאק12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
כדורגל \ כדורסל \ כדורעף באולם14:00-15:00



לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 6.73

יציאה לקרקס פלורנטין08:30-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 7.73
08:30-09:00

טיול קורקינטים בכפר
09:00-10:00
סדנת ג'אגלינג10:00-11:00
11:00-12:00just dance
סדנת ברייקדאנס12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
משחקי פנאי ונופש14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 10.73
התארגנות בקבוצות, ארוחת בוקר08:30-09:00
09:00-10:00

בריכה
10:00-11:00
רוגבי11:00-12:00
טניס12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
אומנות לחימה14:00-15:00



לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 11.73
התארגנות בקבוצות, ארוחת בוקר

אימון כדורעף09:00-10:00
אילוף כלבים10:00-11:00
חץ וקשת אולימפי11:00-12:00
12:00-13:00MMA
ארוחת צהריים13:00-14:00
התעמלות מכשירים - טבעות14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 12.73
התארגנות בקבוצות, ארוחת בוקר

09:00-10:00
בריכה

10:00-11:00
קפוארה11:00-12:00
סדנת צילום12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
נהיגה בג'יפים14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 13.73

08:30-15:00

יציאה לפארק מים שפיים                                                 
נא לצייד את הילדים בציוד לבריכה, כובע, קרם הגנה ובקבוק 

מים גדול

 הילדים יקבלו סנוויצ'ים ופרי לארוחת בוקר וצהריים (מומלץ
(לשלוח תגבורת



לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 14.73
התארגנות בקבוצות, ארוחת בוקר

09:00-10:00ODT
אירובי דאנס עם נעלי קפיץ קפוץ ומקלות פוגו10:00-11:00
סלטות וקפיצות - התעמלות מכשירים11:00-12:00
סרט12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
מהנדסים צעירים14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 17.73

08:30-10:00
בריכה

10:00-11:00
אולם - בדמינטון11:00-12:00
אימון כדורעף12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
סדנת רובוטיקה14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 18.73
ספיד סטאק09:00-10:00
בניית טיסנים10:00-11:00
נהיגה בג'יפים11:00-12:00
יום ספורט היתולי12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
מיניגולף14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 19.73



09:00-10:00
בריכה

10:00-11:00
אתגרי חשיבה11:00-12:00
מבוכים ודרקונים12:00-13:00
ארוחת צהריים13:00-14:00
פינג פונג - טניס שולחן14:00-15:00

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 20.73

08:30 - 15:00

יציאה לסינימה סיטי גלילות

 ילדים שמגיעים בהסעות - איסוף ופיזור בנקודות הרגילות -
נסיעה הלוך וחזור ישירות לסינימה סיטי

לו"ז אשתקד - קבוצה מס' 21.73
בריכה מסיבת סיום כל הקייטנה09:00-11:00

11:00-13:00

 שוק קח תן - יש לצייד את הילדים בכל מיני אביזרים
 (משומשים שאין לכם צורך יותר) שיוכלו למכור: הילדים
 יפתחו דוכנים, יתמכרו את מוצריהם, ימכרו ויוכלו לקנות

 מילדים אחרים. את הכסף הם יקבלו מצוות הקייטנה (לא כסף
                                                                                                             אמיתי)

 אביזרים לדוגמה: פאזלים, קלפים, תכשיטים מפלסטיק, כדורי
 שוקולד, לימונדה, משחקי קופסה וכיוצ'...ככל שהמגוון יהיה

!רחב יותר כך הם יהנו יותר
א.צהריים13:00-14:00
שעת פרידה וסיכום14:00-15:00


