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 המקום בו הכל קורה בגדול!   החופש לבחור!
הצטרפו אלינו לקיץ בלתי נשכח! בקייטנת דדילנד כל יום שונה, מעניין ומיוחד! כל האטרקציות 

מגיעות למרכז דור, ללא יציאות! הילדים מוזמנים ליהנות ממגוון מסלולים אטרקטיביים ומשלל 

פעילויות, כל ילד על פי טעמו. 

מסלולי הקייטנה

הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול
המסלול הרב תחומי מציע פעילויות הקשורות לשבוע/יום נושא )ע”פ תכנית פעילות הקייטנה(.  

בנוסף, ייהנו הילדים מאטרקציות ופעילויות מגוונות: משחקי ספורט ונופש, ימי מים, אטרקציות מים, 

סרטים והצגות, בישול ואפייה, יצירה ואומנות, פעילויות חברה ותרבות ועוד... החוגים, הפעילויות 

והסדנאות יועברו ע”י מורים בכירים ומקצועיים. אז בואו ליהנות מהחופש לבחור, הקיץ בדדילנד!!!

משקיעים היום באלופים של מחר  
בואו לקחת חלק באחד ממסלולי הספורט שלנו - כדורסל / כדורגל. במסגרת המסלול יתאמנו 

הילדים בענף הנבחר בתוספת אימוני אתלטיקה ויכולות גופניות, תוך שילוב משחקים ותחרויות. 

בנוסף לפעילות הקייטנה היומית, ייהנו הילדים מחוויות ייחודיות כגון סטריט בול, אליפות פיפ”א, 

מפגש מול קבוצות אחרות, ימי טורניר ומשחקים. אז בואו להיות אלופי הקיץ של דדילנד!!!

קיץ גדול לילדים קטנים )גילאי 4.5-6 בלבד(  
 רק בדדילנד - 15 חניכים בלבד בקבוצה! 3 מדריכים לכל קבוצה! מדריכי מסלול הקטנטנים 

עוברים מיונים קפדניים לקראת הקיץ!

במסלול הקטנטנים ייהנו הילדים מסדנאות העשרה, ספורט ותנועה, קומיקס, אנגלית, משחקיה, 

קסמים, משחקי חשיבה, זוחלים, מדע, קפוארה, ג‘אגלינג, יוגה, שעת סיפור, סרטים, אילוף כלבים, 

בישול ואפיה ועוד. אז בואו לגדול איתנו בקיץ שכולו כיף!!!

המקום בו חלומות מתגשמים  
בנוסף לפעילות היומית, מעניק המסלול חוויה חלומית ומושלמת, הכוללת התנסות במגוון רב של 

סדנאות ייחודיות: יום ספא מפנק, ריקוד בלט ותנועה, התעמלות, פלמנקו, זומבה, אומנות ויצירה, 

תכשיטנות, עיצוב אופנה, קומיקס, תיאטרון, קונדיטוריה וסדנאות שוקולד, קיפולי נייר, איפור 

אומנותי, מוזיקה, צילום, ציור, שזירת פרחים ועוד. אז בואו ליהנות איתנו מקיץ חלומי!!!

מידי שנה נסגרת ההרשמה לחלק גדול מהפעילויות בשלב מוקדם. 
הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם!
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