
  שנתית   נית תכ 

  בתשפ"צהרוני רשת חוויות רחובות 

 "  עיגולים של שמחה במעגלי השנה" 

 , כישורי חיים כנית החודשת חודש
   מיומנויות וערכים

 ספטמבר
 תשרי  – אלול 

  הסתגלות  ,והתחלות חדשות   הכרות -שנהפתיחת 
 והקניית הרגלים. 

 -בשיר תנועה ויצירה חגי תשרי
 וסמליותם סוכות  ,כיפורויום ראש השנה 
 . המינים של ארבעת 

 ,בניית תחושת בטחון
נלמד את  .אמון ושייכות 
החוקים  ,כללי הצהרון

  .והגבולות 

 אוקטובר
 חשוון  –תשרי 

 חברות ושיתוף פעולה   -ללמוד לחיות ביחד
 מבשרי הסתיו ביצירה תנועה ומשחק.

    החילזון והנחליאלי . למידה על  

ובניית אקלים גיבוש קב 
ח  שמחברתי  חיובי ו

המעודד חברות וקבלת  
 האחר.  

 נובמבר
 כסלו  –  חשוון

בהמחשת מושג   נשחק ונתנסה , נחקור– חג האורים
   .האור

הכרות עם שירי חג מסורתיים בצד חדשים לחיזוק  
 המסורת המקשרת בן דורות 

 בשיר ויצירה .  חג הסיגד

 -האור שבי ובסביבתי 
חשיבה  מיומנות של 

 . והוקרת הטובחיובית 
 

 חשיפה לתרבויות 

 דצמבר
 טבת  -כסלו 

 נכיר את תופעות הטבע ופרחי החורף.  – סימני החורף
 .המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק בשיר ויצירה 

רות ההדר יפ, נטעם ונזהה את נכיר -מהפרדס עד הבית
 וחשיבותם הבריאותית . 

שמירה על הטבע ועל 
 הבריאות 

 ינואר
 שבט  – טבת 

 ותועלתם   נלמד על  מבנה העצים  -  בשבט "וט
 נכין עצים עליזים ומפתיעים.   .לאדם 

 , משפחות בעולם החי -נושא המשפחה
 .הצומח, והאדם 

על אכפתיות ושמירה 
 . צומח והחיה

פיתוח מודעות לחשיבות  
של  המשפחה וייחודה 

 .כל משפחה

 פברואר
 אדר -שבט

   והיית אך שמח  – ערך השמחה
 איכות הסביבה 

שמחות פיתוח מודעות ל
הקטנות שיש מסביבנו 
היכולת לזהות רגשות  

 אחר  את ה ולשמח

 מרץ
 ניסן  -אדר

נפתח צוהר  –משנכנס אדר מרבים בשמחה  – פורים
 .למנהגי פורים והקשרם לשמחה

 
 נכיר ונלמד על פרפרים  .צמיחה ולבלוב  -אביב

 

נדיבות נתינה ותרומה 
 לקהילה 

 אפריל
 אייר -ניסן  

 שמחה רבה אביב הגיע   ,"שמחה רבה – פסח
 סמלי החג    –  פסח בא"               

  

עצמאות אישית  פיתוח 
 והיכולת לבחור 

 מאי
 סיון  – אייר 

 יום העצמאות 
 רחובות שלנו  

  ג בעומר   "ל
  יום ירושלים

 שייכות וחיבור לקהילה 

 יוני
 תמוז  – סיון 

 שבועות 
הצומח בקיץ, מזג אויר, חרקים, מאכלים   - קיץמאפייני ה

 ובגדים. 
 חכם בשמש ,כללי בריאות וזהירות

 פרידה וסוף שנה 

יצירה משותפת של  
תכנון   -ט סיכום קפרוי

ועשייה משותפת לסיכום 
 . שנה

 


