
 24/7/2018-22 גורים קייטנתלו"ז 
 742/ – יום ג' 732/ – יום ב' 722/ – יום א'

השכמה - 6:45השכמה -6:20
מעגל בוקר כללי ומעגלי בוקר 

 יםקבוצתי
 ארוחת בוקר – 7:10

הוצאת כלבים -8:00
בדיקת הכלב והטיפול  –אילוף רביעי 

 לטקס הסיוםבו + הכנות 
 כולל סבב שתיה

 רת כלביםהחז – 9:00
 פעילות סיכום מטורפת – 9:15

 לילד *** ה*** הכן כריך ושתיי
 *** הוצא את הכלב לטיול ***

 (לא להאכיל את הכלב בבוקר !!!)
 ** בדוק ציוד של הילד והכלב **

הוצאת כלבים -7:00
הליכה עם הכלב,  –שני אילוף 

 התנהגות בקבוצה ושיתוף פעולה
 כלבני

 כולל סבב שתיה
חזרת כלביםה - 8:10

בוקר רוחתא -8:30

 הרצאת כלבי כלביה 9:30

פעילות  "איך עושה כלב?"– 10:15
 בנושא תקשורת קולית

יוצרים  –"כלבים ונהנים" – 11:00
 באווירה כלבנית

 סבב שתייה
 שיחת סיכום – 10:30
 קיפול חדרים  – 11:00

 סבב שתייה

 הקרנת סרט במועדון – 11:30

 ולפיטקאיסוף מהג – 9:00
 אלונים איסוף מצומת – 10:30

קליטה בכלביה -11:00

קריאת שמות, -הורדת חניכים - 13:00
 תדריך בטיחות ולבוש

 נהלים לחדר אוכל
 מתחת למבצר

 צהריים רוחתא –  13:30 צהרים רוחתא – 13:30 צהריים רוחתא – 13:30
החלפת בגדים במבצר לבגדי – 14:15

 אילוף

בכלביה ה ונהליםשיחת פתיח -14:35
 סבב שתיה+

 משחקי היכרות

 מנוחת צהריים – 14:30

החלפה לבגדי סידור חדרים ו – 15:35
 ים
 בבריכה סבב שתיה

 רחצה בבריכה – 16:00
 יציאה מהמים – 17:00

 מנוחת צהריים
 סידור חדרים – 15:00
 הורדת חניכים – 15:20

 בבית הטבע סבב שתיה
 התאספות ברחבת האילוף – 15:45

איך הכלב  – אילוף תיאורטי –16:45
 לומד?

 סבב שתיה בבית הטבע
 החלפה לבגדי אילוף – 17:15

בנושא הזאב  קולי-מופע אור – 15:16
 והאדם הקדמון

 הוצאת כלבים  – 17:00

טקס הסיום - 17:15

 והביתה...

 בבית הטבע סבב שתיה
 הוצאת כלבים – 17:20
יצירת קשר, מגע נכון  – אילוף ראשון

 והתנהגות עם כלביםואישי 
 סבב שתיהכולל 

הוצאת כלבים  - 17:40
הפקודות שב וארצה,   – אילוף שלישי

משחקים עם כלבים ולמידה על תזונת 
 הכלב

 קשירה להאכלה ברחבה –18:00
 כולל סבב שתיה

 החזרת כלבים –18:30 החזרת כלבים – 18:30

 להתראות

בקייטנות

 ערב רוחתא -19:00 ארוחת ערב  –19:00

 ערב הוואי קבוצתי – 20:00
"חפש את המטמון"  - 20:00

עם ברחבי הקיבוץ פעילות לילה 
 החולצותהכלבים בעקבות מטמון 

 האבוד

בבית  תשיחת סיכום קבוצתי – 20:40
 + סבב שתיה הטבע

שיחת סיכום קבוצתית  – 20:40
 הבאות! סבב שתיה במבצר+

  ותמקלח
 ולילה טוב...

 מקלחות
 ולילה טוב...


