
 

      

 2.8 ביום  1.8 איום  שעה
 3.8 גיום 

 5.8 היום  4.8 ד יום 

 סיום ופרידה ים וניקיון יום  מ יום מדעי   ספורטיבי יום  יום הכרות וחברות   

7:30-8:30 
קבלת הילדים, משחק חופשי בפינות 

 ובדיקת נוכחות הגן,
קבלת הילדים, משחק חופשי בפינות 

 ובדיקת נוכחות הגן,
הילדים, משחק חופשי קבלת 

 ובדיקת נוכחות בפינות הגן,
קבלת הילדים, משחק 

ובדיקת  חופשי בפינות הגן,
 נוכחות

קבלת הילדים, משחק חופשי 
 ובדיקת נוכחות בפינות הגן,

8:30-9:00 
  "שלום שנפגשים "–שיר בוקר תנועתי 

 -מפגש בוקר
 שירי משחק תנועתיים 

שירי משחק -מפגש בוקר
   תנועתיים

נכיר את  -מפגש בוקר
  מקורות המים 
 משחק קבוצתי

 -מפגש בוקר 
  משחקים חברתיים 

 והפוגה בחצר ארוחת בוקר ומשחקי ספורט  בחצר  ארוחת בוקר והפוגה בחצר  ארוחת בוקר 9:00-10:30
ומשחקי מים   ארוחת בוקר

 והפוגה בחצר ארוחת בוקר קבוצתיים בחצר 

10:30-12:30 

 משחקי הכרות וגיבוש 
פעילות תנועה ויצירת -"חבר בתוך ראי"

 מראת רגשות.
 

סיפור ויצירת שעון  -"הארנב והצב "
 צחון יחול/ מדליה/גביע נ

ערכת  –פעילות מרכזית בוקר 
מכינים מנורת  –יצירה מדעית 

  לבה

 –פעילות מרכזית בוקר 
 שעת סיפור ויצירת דגים 

פעילות  -נשיקה בכיס""
 פרידה מהקייטנהלקראת 

 

12:30-13:00  
 

משחק חופשי בפינות הגן ופרידה מילדי 
 הבוקר

 

משחק חופשי בפינות הגן ופרידה 
 מילדי הבוקר

 

משחק חופשי בפינות הגן 
 ופרידה מילדי הבוקר

 

משחק חופשי בפינות הגן 
 ופרידה מילדי הבוקר

 

משחק חופשי בפינות הגן 
 ופרידה מילדי הבוקר

 

 יםיארוחת צהר םיארוחת צהרי םיארוחת צהרי יםיארוחת צהר םיארוחת צהרי 13:00-14:00 

14:00-15:30 

 סיפור על חברות –פו הדב ועץ הדבש 
 יצירת פאזל פו הדב

יוגה ופעילות הפגה  -"העופר הקטן"
 בדמיון מודרך .

 צביעת מנדלות .

משתעשעים בחרוזים יוצרים 
 משחק זיכרון בחרוזים

-מותק""כשאני נקי אני 
ניסויים במים וסבון ,יצירות 

 להמחשת נושא הניקיון .

" שיר -"שדרת הכוכבים 
משאירים -ויצירה קבוצתית 

טביעות אצבע עד השנה 
  הבאה 

 

15:30-16:30 

 ,מפגש סיכום יום 
משחקי שולחן פרידה  ,ארוחת ארבע

 וסיום

 ,מפגש סיכום יום 
משחקי שולחן פרידה ,ארוחת ארבע 

 וסיום

 ,מפגש סיכום יום 
משחקי שולחן ,ארוחת ארבע 

 פרידה וסיום

ארוחת  ,מפגש סיכום יום
משחקי שולחן ו ,ארבע

 פרידה וסיום

ארוחת  ,מפגש סיכום יום
משחקי שולחן פרידה  ,ארבע
 וסיום

     

 2021קייטנת אוגוסט                    

 ממ


