
 תוכנית קייטנה אשכול מבואות 

 

 29/7חמישי  28/7רביעי  27/7שלישי  26/7שני  25/7ראשון  שעה

 התכנסות באולם ספורט: 8:00-9:00
 ימוד המנון וריקוד הקייטנהל

 התכנסות באולם ספורט:
יום, בדיקת  סדר -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 בפנים –תרגיל פינוי שני 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 חלוקה לתחנות

 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 ליום ספורט משותףנהלים 

 

 מיקום במתחמים קבועים באולם: 9:00-10:00
קבלת חולצה, בחירת שם 

 לקבוצה, חיבור המנון קבוצתי

 מגרשי חוץ –יום שדאות  הפסקת אוכל  9:00-9:15
 

 הקמת אוהלים
 

 שחמט

 
יחד  יום ספורט משותף בתיכון

 עם אשכול רגבים ואשכול נופים.
 : מגרשי חוץ מיקום

 מיקום במתחמים קבועים באולם:
נהלים לבריכה, איסוף אישורים, 

 בדיקת ציוד.
 פעילות "זהיר בשמש"

 חידוני פנטומימה, טריוויה
 

 נסיעה לבריכת ערוגות. באולם ספורט –הפסקת אוכל  10:00-10:30
 

 באולם ספורט –הפסקת אוכל  באולם ספורט –הפסקת אוכל  באולם ספורט –הפסקת אוכל 

 משחקי הכרות 10:30-11:30
 

10:30 – 12:00 
 בסבב תחנות ODTמשימות 

 

 יום ספורט סרט
 
 

 בחוץ -תרגיל פינוי למקלטים  11:30-11:45

 משחקים של פעם: 11:45-12:30
 

 

 התכנסות באולם התכנסות באולם התכנסות באולם התכנסות באולם התכנסות באולם 12:30-12:50

 ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. 12:50-13:00

      

 5/8חמישי  4/8רביעי  3/8שלישי  2/8שני  1/8ראשון  שעה

 התכנסות באולם ספורט: 8:00-9:00
רענון נהלים, רענון פינוי בחוץ , 

 רענון פינוי בפנים.
 המנון וריקוד הקיטנה, סדר יום

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות, מורל
 

 התכנסות באולם ספורט:
סדר יום, בדיקת  -פתיחה לכולם

 נוכחות
 

 לא בטוח עדיין-קרטינג
 מגרשי חוץ –מיקום 

היבוט ראב ןוכיתב



 

 טניס שולחן 9:00-10:00
 

 ג'אגלינג הפסקת אוכל  9:00-9:15
 

 פעילות משחקים קבוצתיים
 מיקום מגרשי חוץ

 

 קומיקס –פעילות יצירה 
 

 

 נסיעה לבריכת ערוגות. באולם ספורט –הפסקת אוכל  10:00-10:30
 
 

12:00-12:30 
 התארגנות ונסיעה חזרה לתיכון

 באולם ספורט –הפסקת אוכל  באולם ספורט –הפסקת אוכל  ספורטבאולם  –הפסקת אוכל 

 טניס שולחן 10:30-11:30
 

 שחמט
 

האוצר מעבר לנהר, סרט + 
מפגש עם קובי מחט הבמאי, 

 אודיטוריום באר טוביה

 משחקים של פעם
 

 בועות סבון 11:30-12:30
 
 

 משחקי כדור
 

 משחקי כדור:
 

סיכום יום,   התכנסות באולם: 12:30-12:50
 חלוקת אישורים לבריכה,

 המנון וריקוד הקיטנה

סיכום יום,  התכנסות באולם:
 המנון וריקוד הקיטנה

 סיכום יום,  , התכנסות באולם:
 המנון וריקוד הקיטנה

 סיכום יום, התכנסות באולם:
 המנון וריקוד הקיטנה

 התכנסות באולם:
 

 ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. להסעות ופיזור.ליווי  12:50-13:00

      

 

 

 

 

 12/8חמישי  11/8רביעי  10/8שלישי  9/8שני  8/8ראשון  שעה

 התכנסות באולם ספורט: 8:00-9:00
 

 התכנסות באולם ספורט:
 

 התכנסות באולם ספורט:
 

 התכנסות באולם ספורט:
 

 התכנסות באולם ספורט:
 

יום מרוכז בשיתוף  –רצים למליון  9:00-10:00
 אשכול רגבים ואשכול נופים

 טניס שולחן הפסקת אוכל  9:00-9:15
 

 לגו
 

יום שיא בשיתוף אשכול רגבים 
 .ונופים

 

 נסיעה לבריכת ערוגות. באולם ספורט –הפסקת אוכל  10:00-10:30
 
 

 באולם ספורט –הפסקת אוכל  באולם ספורט –הפסקת אוכל  באולם ספורט –פסקת אוכל ה

10:30-11:30  
 

 טניס שולחן
 

 שחמט

 
יום שיא בתיכון בשיתוף אשכול 

 11:30-12:30 רגבים ואשכול נופים



 
יום  –המשך פעילות רצים למליון 

מרוכז בשיתוף אשכול רגבים 
 ואשכול נופים

 12:00עד  טניס שולחן
 

11:30 – 12:30 
 משימות היתוליות

 

12:30 – 12:00 
משחק "חבילה עוברת"  עם 

משימות ספורטיביות, ושאלות על 
 ספורט

סיכום יום,   התכנסות באולם: 12:30-12:50
חלוקת אישורים לבריכה, המנון 

 הקיטנה

 התכנסות באולם:
 סיכום יום, המנון הקיטנה

 התכנסות באולם:
 סיכום יום, המנון הקיטנה

 התכנסות באולם:
 סיכום יום, המנון הקיטנה

 התכנסות באולם:
 פרידה וסיכום קייטנה

 ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. ליווי להסעות ופיזור. 12:50-13:00

      

 


