
havayot.org.il  אמיתי כהן5253*
סגן ראש העיר ויו״ר רשת חוויות

 רחמים מלול 
ראש העיר

בברכת קיץ בטוח,

בכל שבוע ייהנו הילדים משני חוגים בתחום הדרמה התנועה והמוסיקה ומפעילות שיא חיצונית.  לילדי  העולים לא׳  יינתן דגש על פיתוח מיומנויות הכנה לא׳ בכפוף למתווה משרד 
החינוך *הילדים ייצרו בחוברת  פעילות אישית שתינתן לכל ילד . 

*הסדר השבועי ושעות ההפעלות ישתנה בן הגנים. *כל גן יקבל לו"ז מדויק עבור ההפעלות. *התכנית מודולארית וניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת הצוות בהתאמה לקב׳. 

שבוע  ראשון
 בעקבות  הספר

״סיפורו של אביר״ 

שי
מי

ח
שון

א
ר

שני
שי

לי
ש

עי
רבי

שי
מי

ח

1.7
  יום פתיחה והיכרות

 נעים להכיר 
משחקי הכרות וגיבוש 
נלמד את שיר הקייטנה

נכין גרפיטי ענק של  ילדי 
הקייטנה

דקלום ויצירת פרפר

האביר ליאו
השמעת הסיפור ע״י שחקן 
 נכיר את הדמויות בסיפור 

ונכין  קסדה של אביר 
משחקי דרמה ותאטרון 

חוג תנועה ומוסיקה

4.7

5.7

6.7

7.7

8.7

אין כמו אהבה 
נכין משחק לוטו עם דמויות  

אהובות בסיפור 
פעילות עם מראות בעקבות 

השיר ״אני נשאר אני״
שעת סיפור ויצירה בפלסטלינה  
פעילות  קיץ  ״חכם בשמש״   

בעקבות אומן 
יוצרים דיוקן בעקבות האומן 

חנוך פיבן  
יוצרים תאטרון אצבעות 
לומדים לצייר בשלבים 

חוג דרמה  

 יום  ספורטיבי
 משחקיה ניידת -

 תחנות ספורט היתוליות     
נכין דרקון יורק אש 

עוצרים לפני שנפגעים 
ערכת יצירה אישית 

משחקים במשחקים מבולבלים 

יום תחפושות
מתחפשים לאבירים ונסיכות 
משחקים בסיפורים מבולבלים
מפריחים בועות סבון בחצר 
דף פעילות לסיכום השבוע 

שהיה לנו

שבוע  שני
 בעקבות הספר 

״קוין הקאולה תקוע למעלה״ 
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11.7
קוין הקאולה 

השמעת הסיפור ע״י שחקן 
יוצרים תאטרון של קאולה 

והחברים 
ניצור עץ מכפות הידיים  
מתרגלים יוגה ונשימה   

יום הפוך 
מסיבת פיג׳מות בגן 

קסמים וניסויים הפוכים במדע 
פעילות בנושא נהיגה בטוחה 

באופנים
חוג תנועה 

12.7

13.7

14.7

15.7

משחקים של פעם 
נכין טלפון של פעם,

משחקים משחקי קליעה למטרה
 נשחק בקומיקס

וניצור ציור מתקפל 
חוג דרמה 

יום שכולן כן 
 נכין בובה חייכנית 

שאומרת כן 
נכין את לוח ׳הכן׳ האישי שלי 

 מעגל  מתופפים – 
דרבוקה לכל ילד 

פעילות בעקבות אומן-קוביזם  

מסיבת ריקודים קיצית 
נתחפש לקואלות  

משחקי בלונים ובועות סבון  
בחצר 

נכין מטקות לקיץ 
דף פעילות לסיכום השבוע שהיה 

שבוע  שלישי
בעקבות הספר 

״האריה שבפנים״ 

שבוע  רביעי
בעקבות הספר 

״שני סנאים ואיצטרובל״
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19.7
האריה שבפנים 

השמעת הסיפור ע״י שחקן 
נכיר את הדמויות וניצור בובות 

יד של אריה 
משחקים  חברתיים אריות 

ועכברים 
הצגה ׳מה אתה רוצה להיות 

שתהייה גדול׳ 

קטן זה הכי כיף 
דוד וגוליית סיפור ויצירה 
משחקי מדע – גדול וקטן 

הכנת  משחק טטריס 
חוג דרמה 

20.7

21.7

22.7

יום האומץ 
סיפור ופעילות על פחד ואומץ 

בועות סבון בחצר 
 חבילה עוברת 

עם משימות אומץ
בעקבות אומן – פרידה קאלו

מסיבת סיום שבועית 
מתחפשים לדמות מהסיפור
מסיבת משחקי מים בחצר 
הכנת האריה הפרטי שלי 

חוג תנועה
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25.7
שני סנאים ואיצטרובל 
השמעת הסיפור ע״י שחקן 
מתחפשים לסנאים ויוצרים 

הצגה
מוכנות לא׳ – צביעה באותיות  

חוג דרמה 

משחקי חשיבה ומדע 
 נכין ונשחק במשחקי 

חשיבה בנקודות 
 חוג תנועה

 פעילות בעקבות אומן - 
 הציור השבועי לילד של ג׳קי 

יוצרים טנגרם

26.7

28.7

29.7
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27.7 יום מדעי 
 מעבדה ניידת – 

מכינים בקבוק חול צבעוני 
ערבובי צבעים- יצירה משותפת 

 שעת סיפור ויצירה- 
צפרדע מקפצת 

משחקים בסיפורים מבולבלים

בובנאות
הכנת בובות יד 

שעת סיפור ויצירה
חוג תנועה 

מסיבת ריקודים

מסיבת סוף הקיץ
משחק- מי בראש?
מסיבת סיום ופרידה

מפריחים  בועות של 
משאלות בחצר

סיכום שבועי וחלוקת חוברות
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חוויות חדשות
 מסע מרתק 
בן סיפורים
1.7-29.7.2021


