קייטנת מחשבים – Minecraft
משחק עולמי של מיקרוסופט לפיתוח חשיבה ותכנות ,המוכר היום ב 70-מדינות.
בקייטנה המשתתפים יחשפו לעולם קוד ותכנות ,ילמדו לצייר עולם גרפיקה של משחקים.
הקייטנה תאפשר למשתתף להיכנס לעולם המשחק בעזרת פיתוח ויצירה עצמית.
בנוסף ,נלמד הקלדה עיוורת באנגלית ,נשחק במשחקי חשיבה בעזרת המחשב
ומשחקי רשת נושאי פרסים.
מחזור א' לבוגרי ג' – ו'
 | 1-11.7.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות ₪ 990
מחזור א' לבוגרי ג' – ו'
 | 22.7-1.8.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות ₪ 990

⋅ לילדים תוגש ארוחת בוקר קלה ⋅ מספר המקומות מוגבל • תקנון הנחות לרושמים מעל ילד אחד:
ילד שני  ,5%ילד שלישי  ,10%חד הוריות  10%מהילד הראשון ⋅ אין כפל הנחות • פתיחת הקייטנות
מותנית במינימום משתתפים • יתכנו שינויים • פעילות הקייטנה הינה בימים א'-ה' בלבד ⋅ ט.ל.ח

ההרשמה באתר רשת חוויות
הקייטנות התקיימו במרכז שוויץ רחובות החדשה ,קרוננברג  ,1רחובות
לפרטים והרשמה08-6366171/2 :

צוות מרכז שוויץ רחובות החדשה מזמין אתכם לבלות יחד את הקיץ במסלולי הקייטנות הבאים:

קייטנת מולקולה

מחנה הישרדות

שעשועי מדע ,סדנאות בישול מארצות שונות ,סדנאות שוקולד ,פיסול בבצק סוכר,
הכנת טילים ,מבחנות זוהרות וחול קסום ,סדנאות בקרח יבש ,בועות ענק ,רחפת
מעופפת ,יום מציאות מדומה ,מולטימדיה ומשחקים במסכי ענק ,צפייה בכוכבים
באמצעות פלנטריום ענק ,משחקי לייזר ועוד המון הפתעות.

חוויה אמיתית לילדים במחנה אימוני הישרדות.
במסגרת המחנה יחשפו הילדים לתכנים הבאים :הגנה עצמית ,משחקי ספורט,
פעילות חברתית ,פעילות חשיבה,
ימי כיף בבריכה ועוד המון הפתעות.

לבוגרי גן חובה – ד'
 | 22.7-8.8.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות₪ 1,540 :
ניתן להשתלב בצהרון עד השעה  16:00בתוספת של ₪ 600
ניתן להשתלב בצהרון עד השעה  17:00בתוספת של ₪ 700
בצהרון תוגש ארוחת צהריים חמה

מחזור א' לבוגרי ד' – ו'
 | 1-11.7.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות₪ 990 :
מחזור ב' לבוגרי גן חובה – ג'
 | 22.7-1.8.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות₪ 990 :

מחנה היפ-הופ

טאיקוון-דו ספורט

מגוון סדנאות בתחום ההיפ הופ ,שיועברו על ידי מיטב המורים בתחום .שיינה -רקדנית
היפ הופ מובילה אשר רקדה עם נטע ברזילאי באירוויזיון .שחר פרידמן ואלכס קים –
מורים ורקדנים מקצועיים המופיעים עם סטטיק ובן אל .סימבה – רקדן ואקרובט מוביל
מצוות סטטיק ובן אל.
פעילויות העשרה :איפור במה ,תסרוקות .ימי כיף בבריכה.
מחזור א' לבוגרי ד' – ח'
 | 1-11.7.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות₪ 990 :
מחזור ב' לבוגרי גן חובה – ג'
 | 22.7-1.8.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות₪ 990 :

קייטנת ספורט המועברת ע"י מדריכי טאיקוון-דו  ITFמקנה בראש ובראשונה ערכים
חברתיים כגון משמעת ,אדיבות ,כבוד הדדי ,תקשורת ותמיכה בין החניכים לבין עצמם,
ועוד .במהלך ימי הפעילות ,החניכים יהיו חשופים למספר סוגי ספורט ,ביניהם כדורגל,
כדורעף ,טניס שולחן ,אימונים טאיקוון-דו בסיסיים ועוד שלל משחקי ריכוז
וקואורדינציה ,אשר ייתנו למשתתפים כלים חיוניים להתפתחותם המוטורית וחשיפה
לתרבות ספורט ואורח חיים בריא.
לבוגרי גן חובה – ו'
 | 22.7-8.8.19ימי א'-ה' |  | 8:00-13:00עלות ₪ 1,540
ניתן להשתלב בצהרון עד השעה  16:00בתוספת ₪ 600
ניתן להשתלב בצהרון עד השעה  17:00בתוספת ₪ 700
בצהרון תוגש ארוחת צהרים חמה

