
 "    *הורים ; בקיץ הזה לא תשמעו: "אמא, אבא, משעמם לי...
 * כל עוד זה תלוי בנו... 

 לפני ואחרי הכדורסל -מגוונותחינוכיות ואטרקציות ופעילויות  - ממש בכל יום

 להלן תכנית עבודה של חלק מהאטרקציות, לצד אימוני הכדורסל, במחנה הקיץ **

 4.7 חמישי 3.7רביעי  2.7שלישי  1.7שני  
 מכדררים

 את
 הקיץ

 ןבמועדו
  כדורסל בנימינה ג.עדה

יום ראשון של 
 המחנה

 

 משחקי הישרדות  
משחקים אתגריים לרכישת מיומנויות שיתוף 

  פעולה בכדורסל ובכלל
 

  משחקים של פעם
  פוגשים ולומדים את המשחקים של ההורים

 

 +   סרטצפייה ב

 02:22-00:22 בערב:
 "לילה לבן". 

  .המשךפרטים ב

 11.7חמישי  11.7רביעי  9.7שלישי      8.7שני    7.7ראשון 

 יום אתלטיקה 
 יום בסימן גמישות הגוף ותחרויות אתלטיות

 חדר כושר
מותאם  -היכרות עם חדר הכושר/כח

 גילאים

 כדור היום 
 משחקים ולומדים ענפי כדור שונים נוספים

 באולינג ל יציאה
 טורניר באולינג בגן שמואל

 שוק"-ק"שי
יום של סחר חליפין במוצרי ספורט ודברים 

 מהבית
 18.7חמישי      17.7רביעי  16.7שלישי  15.7שני  14.7ראשון 

 יום האופה יציאה לבריכת ג.עדה
 אפיית פיתות בטאבון

 

 חידון הטריוויה הגדול  
חידון אינטרנטי ענקי בנושאי כדורסל, ספורט 

 וידע כללי

  "יד הזהב"אליפות 
ות קליעות מהשלוש, מקו העונשין תחרוי

 לפי גילאים  -ומעמדות מפתח בכדורסל

 סרטצפייה ב

 25.7חמישי  24.7רביעי    23.7שלישי   22.7שני  21.7ראשון 

 טקטית מנהיגות 
 עם  ה חווייתית עם כלי נשק מימי הבינייםסדנ

 חברת 'מדע עברי' 

 קיר טיפוסליציאה 
 בילוי במתחם קירות טיפוס

 
 

 חדר כושר
 מותאם גילאים -היכרות עם חדר הכושר/כח

 חדרה  JUMP-יציאה
 מתחם הטרמפולינות והקפיצות האטרקטיבי

 
 

שרונות ייום כ
 ואמנות 

שחקני הכדורסל מפגינים כישורים אחרים 

 שלהם מעולם המוסיקה והאמנות

 1.8חמישי  31.7רביעי  31.7שלישי  29.7שני  28.7ראשון 

  משחקי החץ
יחודית למשחקי קשתות אתגרית עם יסדנה 

 'מדע עברי'חברת 

 חשיבה משחקי
 בוקר של משחקים מעוררי מחשבה

 יציאה לבריכת ג.עדה
  

 סרטצפייה ב
 

יום אחרון של 
 המחנה

 ום וסיכומיםמסיבת סי
 

 sal.bin.ada@gmail.com  ניתן לשלוח מייל עם בקשה להרשמה והמזכירות תחזור אליכם   , 700-8772303משרד לפרטים נוספים והרשמה: 

 

  www.kadoorsal.net                                 2278086-729עופר , 6027729-727גיל  ,9043767-727אריאל , 7296609423מאמנים: אופק 

 עדה. -ה חזור מבנימינה לגבעתניתן להירשם להסע 

 42.0.46עד  -הנחה בהרשמה מוקדמת 

  .ניתן להירשם לשבועות בודדים 

  ושינויים יעודכנו באתר לקראת המחנההנחיות הגעה למחנה . 

  .ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים 

mailto:sal.bin.ada@gmail.com
http://www.kadoorsal.net/

