בדיוק הזמן  -לקמפינג פסח
כייף קהילתי –זה פה

מתאים לכל המשפחה
שריינו את התאריכים
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פרטים נוספים בקרוב

להרשמה ופרטים נוספים פנו ל.........

רשימת ציוד לקמפינג –זה פה
ציוד אישי חובה:
מצב רוח מצוין
בקבוקי מים לכל המשפחה
נשנושים למהלך היום
אוהל קנוי או סדינים ישנים
וחבלים.
מזרונים או שקי שינה
פנס
נייר טואלט
כלי רחצה לבוקר
אלתוש -רצוי
מטענים ניידים

ציוד לפעילויות חובה:
 2דליים
ספוג של הכליים
תפו"א
נייר כסף
גואש לבן
בריסטול גדול
טושים ,צבעים ,עפרונות
דפים רגילים
קרטון ביצים ריק
מרשמלו – רצוי
קרשים למדורה

ציוד שכדי :
כלי נגינה
בידורית או רמקול קטן
בגדים נוחים
פק"ל קפה

הקמת המחנה
בניית אוהלים משפחתית
המשפחה צריכה לבנות לעצמה אוהל שבו היא תוכל לבלות את היום ולישון בלילה .אפשר אוהל קנוי ,אפשר
אוהל מסדינים או כל דבר שעולה על דמיונכם.
יש לכם שעה לבניית האוהל
הקמת מחנה
תחשבו מה הייתם רוצים שיהיה במחנה ותכננו אותו:
פינת מדורה עם מקומות ישיבה
פינת יצירה
פינת אשפה
פינת מחזור
רעיונות נוספים ככול שעולה על רוחכם
קישוט המחנה

וקשטו את המחנה שלכם באבנים וכל מה שמתחשק ניתן גם לצבוע אבנים והענפים שמקשטים את המתחם

בישולי שדה
טונה מעושנת -לוקחים קופסת טונה בשמן ומסירים את המכסה שלה ,מניחים שתי קוביות נייר טואלט
מקופלות (לגודל של קובייה אחת עם שתי שכבות) ,ברגע שהשמן מתחיל להספג בנייר טואלט מציתים את
 4הקצוות של נייר הטואלט באש ונותנים לנייר לבעור עד הסוף (הנייר אמור להתפוגג אך אם נשאר חתיכה יש
להסיר אותה כשהאש מפסיקה) .מעדן מלכים!!!!

נקניקיות על שיפוד -בזהירות רבה כל אחד צולה נקניקיה על שיפוד מעל המדורה
תחרות מאסטר שף משפחתית -מתחלקים לשתי קבוצות -כל קבוצה מקבלת מספר ירקות טריים ,תפו"א,
בטטה ,בצל ותבלינים (אפשר כמובן להוסיף לפי הטעם המשפחתי) .כל קבוצה נדרשת להכין מנת שף
מתוחכמת ,מצולחתת בסגנון קמפינג בטבע (קישוט עם עלים ,פרחים וכדומה)

הצעה לטיולים
קום וטייל בגינה -פלורה ופאונה
ציוד נדרש -דף לבן ,עפרונות וצבעים .קרטון ביצים ריק
כל משפחה מתחילה את הטיול שלה משער הכניסה לבית .הולכת מסביב לכל הגינה ומציירת ציור של הגינה
שלה .שרטוט שיהיה מוכן למישהו שלא מכיר את הגינה ,בנוסף לשרטוט צריך להיות כתוב איזה עץ? איזה
פרח? מאיזה חומר בנויה הגדר? וכל דבר שאפשר לתאר במילים.
ניתן גם לשים בקרטון הביצים דוגמיות מ  12צמחים הגדלים בגינה ולציין את שמותיהם
למשימה הזאת אנחנו ניתן שעה וחצי.
טיול לעין גיגיות-
ציוד נדרש -גיגיות כביסה שניתן למלא במים-
אם מזג האוויר מאפשר ביום הקמפינג ממלאים את הגיגיות במים ומשתכשכים בכיף .רוצים להוסיף? קחו
יריעת ניילון ,תשפריצו קצת סבון (כלים או שמפו) ותחליקו להנאתכם בזהירות על הבטן או על הישבן
טיול לילי -תצפיות זוחלים-
מציידים את הילדים בפנס והם צריכים למצוא ולצלם  6סוגי חרקים וזוחלים פעילים בלילה

קמפינג -פעילויות
שלט והמנון -המשפחה צריכה להכין שלט לכניסת האוהל שמאפיין את משפחתם ושם משפחתם.
ולהכין המנון
הכנת דגל משפחתי -תכינו סמל למשפחה שלכם ועצבו דגל -ניתן להכין את הדגל או מסדין ישן או מסחבה לבנה
של רצפה או כל חתיכת בד שאינה בשימוש
תחרות ספורט -קפיצה בציפיות -ציוד נדרש :צפיות של כרית ,מטר מדידה ,בריסטול וטוש.
מודדים  2מטר מנקודת ההתחלה לבריסטול  ,כל אחד בתורו קופץ כשרגליו בתור הציפית עד לבריסטול וכותב את
מי הוא הכי מצפה לראות בסוף התקופה הזאת.
חליבת פרות -ציוד נדרש 2 :דליים ,צבע גועש לבן ,ספוג בגודל אחיד.
ממלאים דלי אחד במים (חשוב לקבוע כמה מים לדוגמא  2בקבוקי ) 1.5מוסיפים קצת גואש לבן כדי שהמים
יראו כמו חלב.
בני המשפחה צריכים להעביר את המים מהדלי המלא לדלי הריק רק בעזרת הספוג.
פירמידה משפחתית -תצרו ביחד פירמידה משפחתית תהיו יצירתיים אין רק דרך אחד לבניית מפירמידה.

קישוט אבנים -כל משפחה מחפשת אבנים חלקות בגינה ומקשטת אותם במשפטים מחזקים כמו "יהיה בסדר"
"אוהבים אותכם" "תהיו חזקים" ועוד משפטים בסגנון .בסיום הקישוט מניחים את האבנים בכניסה לבית על
המדרכה  .מתנה קטנה לתושבים שעושים הליכה בגבול ההנחיות.
מנדלה מהטבע -המשפחה יוצרת מנדלה מדברים שיש לה בגינה .

לילה בקמפינג
הכנת מדורה ותפו"א במדורה
הערב מגיע וזה בדיוק הזמן להדליק מדורה קטנה  .כדי לשמור על הבטיחות חשוב שנגדיר את גודל
המדורה ונזכיר שמדורה צריך לתחום באבנים ולא משאירים אש ללא השגחת מבוגר.
מבקשים מכל משפחה לשלוח הצעה לתוספות על התפו"א שלה ואפשר גם תמונה.
שירה בציבור מסביב למדורה
שולחים לכולם רצף שירים שהוחלט מראש ששרים .מי שמנגן זה הזמן להביא את הכלי למדורה .ובוחרים
שעה שכל הקהילה שרה ביחד מסביב למדורה  .אפשר להשתמש בבידורית מי שיש לו.
צ'יזבט -ספרו צ'יזבטים לילדים ,ולמדו אותם להמציא גם צ'יזבטים .יש באינטרנט אתרים שונים עם
סיפורים (ממליצים לכם לקרוא לפני ולהתאים לגיל הילדים 3 .צ'יזבטים נחמדים יש באתר רשות הטבע
והגנים https://www.parks.org.il/category/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-
%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94/tale/

רוצים לשדרג???? תהפכו את הקמפינג
לקמפינג משפחות יישובי

איך?????
קמפינג ישובי
הרעיון הוא להודיע מראש על תאריך וכל הקהילה מתארגנת לפעילות.
חשוב לשלוח מראש רשימת ציוד שהמשפחות יוכלו להתארגן .
לקיים רישום השתתפות כדי שתוכלו לפתוח קבוצה עם כל המשתתפים.
הצוות שמוביל את הקמפינג מודיע על יציאה לדרך ומתחילים.
משימה ראשונה לכל משפחה היא בניית אוהל בגינה  .אפשר אוהל קנוי אפשר מסדינים או
כל דבר שעולה על דעתכם.
ומרגע שכולם שולחים בקבוצה את תמונת האוהלים שלהם .מתחילים בפעילויות מרחוק.
כל תוצאה צריכה להיות משותפת בקבוצת הווטסאפ היישובית כדי שכולם יראו.
אפשר לבחור נושא לטיול (מסביב לעולם ,דיסני ,יציאה לחירות ,ועוד)...אבל לא חייב.
ישנים בלילה באוהלים שנבנו .בבוקר ממשיכים במשימות ופעילויות.
הרעיון הוא קמפינג שכל משפחה בגינה שלה אבל כל היישוב עושה פעילויות משותפות.

-מצורפים רעיונות לכל שלב של הקמפינג-

להצלחת הקמפינג חשוב פרסום מוקדם

יישוב זה פה יוצא לקמפינג
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לוז קמפינג
חשוב מאוד לדאוג ללוז מאוורר ולא
עמוס
יום ראשון
 10:00מתחילים בדיקת נוכחות....
 -10:30בניית אוהלים
-11:30שיתוף האוהלים
-12:00-13:00פעילות
 -13:00-15:00הפסקה 1
15:00-16:00פעילות מתוך הבנק
-16:00-17:00פעילות מתוך הבנק
-17:00-18:30הפסקה
 -18:30הדלקת מדורה
 -19:00הכנת תפו"א במדורה
 -20:00-21:30ערב חברתי
לילה טוב

יום שני-
 -8:00התעוררות
 – 8:00-8:30התארגנות
 -8:30-9:30ארוחת בוקר
 -9:30-10:00הפסקה
 -10:00-11:30פעילות מתוך הבנק
 -11:30-13:00הפסקה
 -13:00-14:00פעילות מתוך הבנק
 -14:00-15:30פעילות מתוך הבנק
– 15:30תודה על ההשתתפות חוזרים
הבייתה

