
 ם במיםנינג'ה דולפיני – 1/4רביעי יום 

מתקנים מהתכנית המוכרת וגם בשלל חווה בעצמנו איך זה מרגיש להיות נינג'ה נפתח את היום בהכרות וגיבוש ובהמשכו נ

)זריזות, מהירות, כוח, שיווי משקל, גמישות, כמה שמיוחדים לדולפינים במים! נעבוד על שיפור מרכיבי הכושר הגופני 

 .בריכה המדהימה שלנוב חייהאתגרית + שונמשיך לפעילות  (קואורדינציה

 אל מרוקו ומדבר הסהרה – 2/4חמישי יום 

היום נרקיד "נחשים" בכיכר השוק של מרקש, נפליג אל לב הסהרה ונכיר )וגם נחווה בעצמנו( את תרבותם המרתקת של 

האחרון שלנו )יובל מהמסע ונחווה סיפורים תושביה המקוריים של מרוקו. בין לבין נכין אוכל מרוקאי טעים  –הברברים 

 ודורון( למרוקו.

 טיול עם הפתעות – 3/4יום שישי 

 ן ובמהלכו הפתעה רטובה ומאתגרת!ות של מודיעיהדרומיבגבעות  נצא לטיול מיוחדהיום 

 דינמי.  Ultimate Frisbee בטורנירנקנח את הטיול 

 באותו המקום 12:00בספורטק במודיעין ומסיימים בשעה  8:15שימו לב! נפגשים בשעה 

 

 ומשחקים של פעםיום ספורט קבוצתי  – 5/4ראשון יום 

קצת נחווה משחקים קבוצתיים שונים מרחבי העולם )מוכרים וגם כאלו משבטים שונים( ובנוסף  –יום שכולו משחקים 

  התמימות 70נוסטלגיה עם המשחקים של ראשית המדינה ושנות ה 

 יצירה, יוגה ופירמידות – 6/4שני יום 

נבנה פירמידות  נכיר את עולם האקרו יוגה וגםנתרגל יוגה, היום נפשיל שרוולים ונפעיל את הידיים שלנו ביצירה שימושית. 

 נסיים בהפנינג רטוב במיוחד! - אנושיות ומיוחדות

 !כולל לינהגיבוש חוייתי – 18:00ב  6/4שני יום 

, משימות א"ש לילהצא לפעילות מיוחדת הכוללת בין השאר נבמועדון שלנו ולאחר התארגנות  18:00נפגשים בשעה 

 .ומשחקים. נחזור למועדון לארוחת סדר פסח, סרט, פופקורן ולינה

 

 מסע מסכם – 7/4שלישי יום 

טיול עם חוויות מרתקות,  –צא למסע המסכם נולאחר מכן  10:00נקיים פעילות הכנה עד השעה בתום שנת לילה ערבה 

 .כרגיל 13:20שעה ב והמחנהנסיים את הפעילות מטמונים והפתעות. 

ובעיקר נדבר עם הילדים בגובה העיניים ונעניק להם שפע של חוויות  נקיים פעילויות יצירה מחומרים שוניםמה עוד? 

 .שיעורי שחייה יתקיימו בהתאם למזג האוויר .מעצימות עם המון יחס אישי, חום ואהבה

 ושתייה קרה. , ירקללחמנייה עם ממרח 10בכל יום תהיה הפסקת  -אוכל 

 ובהתאם לצרכים.העשרה נוספות בהתאם למזג האוויר, לפעילויות ייתכנו שינויים בתכנית 

להחלפה, משקפי שחייה ובקבוק  מרוחים בקרם הגנה עם: כובע, בגד ים, מגבת, בגדיםבכל יום נא לשלוח את הילדים 

 .אין צורך להביא טלפוניםמים. 

 .Whatsappאו ב  פרטיאנו נצלם את הפעילויות השונות ונשלח את התמונות באלבום  –צילום 

  ACEבמועדון בשילת. הנחיות הגעה: באזור התעשייה של שילת יש לפנות בכיכר שאחרי  8נפגשים כל בוקר ב  - בוקר

 נמצא ברחבת החנייה שמול הכניסה. ימינה. חולפים על פני שער הכניסה למושב והמועדון

 .באותו המקום במועדון במושב שילתאנו נסיים בכל יום  -צהריים 

 

אנו ממקדים את תשומת הלב בילדים ולכן נבקשכם ליצור קשר בכל עניין החל משעות  המחנהבמהלך  -קשורת ת

 כמובן SMS /Whatsappהצהריים. ניתן לשלוח 

 doronca@gmail.comבמייל לדורון   או  4854540-054דורון     9762716-050יובל 

 יובל ודורון. – במחנהלהתראות 
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