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שדרת האתגרים
כל יום יהווה אתגר מסוג שונה  

אתגר , אתגר גופני, אתגר מחשבתי
.....  יצירתי ועוד

-יום קשיות וקשקושים 
,  חידון קשיות
,  חידון ביטויים
,  מגדל קשיות
מרוץ קשיות

קשיות דוקים  
מבוך קשיות

...ועוד

-יום גיבוש אתגרי 
מתודות המפתחות  

חשיבה מחוץ לקופסא  
,  כדוגמת כדור בצינור

מצעד  , ספיראלה
,  מבוך קבוצתי, הבלונים

,  לימבו, פיצוח קוד 
".....נהפוך הוא"

-יום שעשועי אקטואליה 
מגוון פעילויות

ומשימות  
.סביב עיתונים ושבועונים

-יום השרדות 
יום פעילות בהשראת  

-סדרת הריאלטי 
הדמיית חיים על אי בודד

תוך ביצוע משימות  
אתגר

-יום שכולו אבנים 
,...אבן נגולה מעל ליבי

,  טורניר חמש אבנים
,  אבנים7משחק 

סרט  ,       יצירה באבנים 
"פלינסטונס"

-יום בינגו 
משלב העשרה ושעשוע  

.תוך כדי עבודת צוות
בינגו בו הילדים פעילים  

.כותבים ולומדים, יוצרים

-יום האוטובוס 
ברחבי הארץ  " נוסעים"

לאתרים מפורסמים
חדים , ותוך כדי הנסיעה

כותבים שירים  , חידות
מדריכים  , משחקים ,

....ומעודדים את הנהג

-יום הפנינג קיץ 
הפעלה יצירתית תוך כדי  

הקמת ביתנים בנושא  
.הקיץ

,  פירות קיץ, חוף הים
...שירים ועוד

-יום המרוץ לשוק 
הכרת שוק מחנה יהודה  

!ושלל מאפייניו 
,  שפה, היסטוריה

.ותרבות
תוך כדי ביצוע משימות  

מהנות

-' הכדור הוא עגול'יום 
טורנירים שונים של  

משחקי כדור  
אגלינג קבוצתי'משחק ג

,  כדורי כח, כדורגל סיני
מחניים, כדורסל

...ועוד

-יום הבהלה לזהב 
פעילויות בהשראת  

המערב הפרוע
מלאות אקשן והוצאת  

מרץ

-יום דגלים 
פעילות קבוצתית  

,  להכרות עם ערי בירה
תוך  ,ודגלים של מדינות 

כדי משחקי ויצירת  
דגלים 
.מגוונים

-יום אני והחברה 
לפני עידן האינטרנט  

הילדים  , והמחשבים
...שיחקו בחוץ עם חברים

משחקים של פעם
דג מלוח  , חבל, גומי

...ועוד

-'אליפות קיץ בדקה 'יום 
מבוסס על תוכנית  
טלוויזיה אמריקאית  
"minute to win it"
-ביצוע מגוון משימות

לכל משימה מוקצבת  
!!!דקה אחת בלבד

-סיכום הקייטנה 
!  בחידון הקיץ הגדול 

משחקים  
חידונים  

ומסיבת סיום

-פינוי תרגיל*
מקלטים ורעידות אדמה

-פינוי תרגיל*
מקלטים ורעידות אדמה


