
 

 

  

 

  

 .חוגים. ימים ושעות יפורסמו בכל גן 3**מידי שבוע יתקיימו .  רעידת אדמה –ירי טילים, יציאה למרחב  –ביום ראשון ושני יתקיימו תרגילים: כניסה למקלטים 

 

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

משחקי חברה:                  

 הרוח נושבת

 ארוחת בוקר

  –שיחה בעקבות הסיפור 

הצבע הכי יפה בעולם. ערכים: 

 קבלת המיוחדות של כל ילד/ה.

 

תחנות פעילות   חצר/יום מים.

 ספורטיביות

הכנת תמונה בפנדה   יצירה:

 ושמן בישול

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

לאורך כל   –ציור מתפתח 

השבוע עד ליצירת תמונה  

שלמה.                         

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

:                משחקי הכרות

 מה שמי

 ארוחת בוקר

                מהו? תיאטרון
                         תיאטראות סוגי

 "תקנון מתכון" הכנת-

 
 חצר

 הכנת בובת אצבע יצירה:

פעילויות  . מפגש מסכם

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

    הכנת תיאטרון צלליות

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
  משחקים דידקטיים,תיבות

 משחק, שולחן ציור

קי חברה:             משח

 המלך אמר

 ארוחת בוקר

חיה שנהב.                               /"מיץ פטל" 

 המחזת הסיפור

 חצר

הכנת בובות   יצירה:

 לתיאטרון צלליות

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

לאורך כל   –ציור מתפתח 

השבוע עד ליצירת תמונה  

שלמה.                         

 מפגש מסכם

  שולחנות פעילות:

משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

משחקי חברה:                  

 מילים במעגל

 ארוחת בוקר

 "הצבע הכי יפה בעולם"
/פאול קור                   

 המחזת הסיפור

 חצר

 "אני על הבמה" יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

לאורך כל   –ציור מתפתח 

השבוע עד ליצירת תמונה  

שלמה.                         

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

שיווי  משחקי חברה: 

 משקל לצלילי מוסיקה

 ארוחת בוקר

שיחה בעקבות הסיפור  

                    מיץ פטל.

 ערכים: חברות, שותפות

 חצר

 הכנת קרטיב פטל יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

לאורך כל   –ציור מתפתח 

השבוע עד ליצירת תמונה  

שלמה.                         

 מפגש מסכם

 שעה 7.7חמישי  יום   6.7רביעי  יום  5.7שלישי  יום   4.7 שנייום  3.7 יום ראשון 

7:30-8:30 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:30 

 עולם התיאטרון  -שבוע ראשון 

 

 הכנה לכיתה א' פעמיים בשבוע בקבוצות קטנות בליווי גננת מוסמכת –לילדי גן חובה 

 



 

 

           

  

 

  

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

                  :חברה ימשחק

 חפש את הצבע/ירוק

 ארוחת בוקר

סיפור  שיחה בעקבות 

 "אליעזר והגזר"

חצר/יום מים.                    

 תחנות פעילות ספורטיביות

 מוסיקה עם דמיוני ציור יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

המחזת הסיפור אליעזר  

והגזר                            

 מפגש מסכם

 .חוגים. ימים ושעות יפורסמו בכל גן 3**מידי שבוע יתקיימו 

 

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

                 :חברה ימשחק

 חפש את הצבע/אדום

 ארוחת בוקר

                          זה"ב
 חינוך לזהירות בדרכים

 

 חצר

 גילוי ערבוב צבעים יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 צהרייםארוחת 

 חצר

 

הכנת שבלונה מגבס  

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:

משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

               :חברה ישחקמ

 משוך בגזר

 ארוחת בוקר

                          זה"ב
 חינוך לזהירות בדרכים

 חצר

 ציור על קנבס יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

הכנת כלי רכב מגלילים,  

            קרטונים, פקקים

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

                 :חברה ימשחק

 חפש את הצבע/כתום

 ארוחת בוקר

סיפור: אליעזר והגזר                

ערכים: שותפות ועזרה  

 הדדית

 חצר

הכנת משקפת   יצירה:

 מגלילי נייר

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

צביעת התוצר לאחר ייבוש  

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

                            :חברה ימשחק

 לבן-כן, לא, שחור

 ארוחת בוקר

שיחה על החושים/ פעילות  

 סביב נושא החושים

 

 חצר

 הכנת סלט גזר יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

       פעילות משחקי שולחן

 מפגש מסכם

 שעה 14.7חמישי  יום  13.7רביעי  יום  12.7שלישי  יום  11.7 שני יום  10.7  יום ראשון

7:30-8:30 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:30 

 צבעיםעולם ה  - שנישבוע 

 

 הכנה לכיתה א' פעמיים בשבוע בקבוצות קטנות בליווי גננת מוסמכת –לילדי גן חובה 

 



 

 

    

           

  

 

  

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

הבעת  :פעילות קבוצתית

 רגשות באמצעות הבעות פנים

 ארוחת בוקר

  חוקרים את תכונות המים.

 ניסוי מדעי

 
חצר/יום מים.                    

 תחנות פעילות ספורטיביות

פיסול זחל   יצירה:

 מפלסטלינה

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

פיסול בפלסטלינה         

 מפגש מסכם

 .חוגים. ימים ושעות יפורסמו בכל גן 3**מידי שבוע יתקיימו 

 

 שולחנות פעילות:
  משחקים דידקטיים,תיבות

 משחק, שולחן ציור

משחק   :פעילות קבוצתית

 אסוציאציות בנושא קיץ

 ארוחת בוקר

 

 מים כמקור חיים

 חצר

הכנת מנורת לבה.                                            יצירה:

 ניסוי מדעי

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

שינוי   –הכנת קרח צבעוני 

מצבי צבירה.                 

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:

  משחקים דידקטיים,תיבות

 משחק, שולחן ציור

  :קבוצתית פעילות

 הרפייה

 ארוחת בוקר

"כספיון הדג הקטן"/פאול  

 קור

 

 חצר

 הכנת מובייל דגים יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

כספיון  -המחזת הסיפור

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

  :פעילות קבוצתית

 פנטומימה

 ארוחת בוקר

זה"ב.                          
 חינוך לזהירות בדרכים

 חצר

 הכנת בועות סבון יצירה:

מסכם. פעילויות  מפגש 

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

הכנת תמרורים              

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

              :פעילות קבוצתית

 ים, יבשה, אוויר

 ארוחת בוקר

חוקרים ומתנסים.          

 ניסויים עם מים

 

 חצר

 צובעים עם קרח יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

-מפגש סיכום קייטנה

לוקחים אתנו ערכים  

 ונפרדים

 שעה 21.7חמישי  יום  20.7רביעי  יום  19.7שלישי  יום  18.7  שנייום  17.7 יום ראשון 

7:30-8:30 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:30 

 עולם המים –שלישי שבוע 

 

 הכנה לכיתה א' פעמיים בשבוע בקבוצות קטנות בליווי גננת מוסמכת –לילדי גן חובה 

 



 

 

 

    

           

  

 

  

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

         :קבוצתית פעילות

 יצירת יער אנושי

 ארוחת בוקר

 "מה נאחל לטבע"/יוסי.ע

חצר/יום מים.                    

 תחנות פעילות ספורטיביות

 הכנת ברכה לעצים יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

פיסול בפלסטלינה             

 מפגש מסכם

 ושעות יפורסמו בכל גן חוגים. ימים 3**מידי שבוע יתקיימו 

 

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

נדמה אותנו  :פעילות קבוצתית

לעצים ונניע עלים בהתאם למזג  

 האוויר

 ארוחת בוקר

"איך זה להיות עץ"/דתיה  

 בן דור

 

 חצר

הכנת גזע עץ   יצירה:

 מחומרים שונים

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

איך זה להיות   –המחזה 

עץ                               

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

  :קבוצתית פעילות

 הרפייה

 ארוחת בוקר

"העץ הנדיב"/                

 ש. סילברסטיין

 

 חצר

הר געש בטבע/ניסוי   יצירה:

 מדעי

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

חינוך לזהירות   –זה"ב 

 בדרכים

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

      פעילות קבוצתית:

 תנוחת עץ ביוגה

 ארוחת בוקר

למידת מושג   -היער 
 ויציאה דמיונית ליער

 חצר

הכנת ענפים   יצירה:

 מחומרים שונים ומיחוי עלים

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 צהרייםארוחת 

 חצר

 

פעילות  -מיחוי עלים

המשכית                      

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

  :פעילות קבוצתית

 פעילות ספורטיבית

 ארוחת בוקר

 

 צבעוניות בטבע

 

 חצר

 מיון הטבע לפי הצבע יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

משחקי קופסא               

 מפגש סיכום

 שעה 28.7חמישי  יום  27.7רביעי  יום  26.7שלישי  יום   25.7 שנייום  24.7  יום ראשון

7:30-8:30 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:30 

 הטבע -רביעי שבוע 

 



 

 

 

    

           

  

 

 

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

             פעילות קבוצתית:

 פריז

 ארוחת בוקר

 יתרונות השימוש החוזר

חצר/יום מים.                    

 תחנות פעילות ספורטיביות

הכנת קערה מעיסות   יצירה:

 פעילות המשכית-נייר

מסכם. פעילויות  מפגש 

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

מילים שמתחרזות עם  

המילה רחובות              

 מפגש מסכם

 חוגים. ימים ושעות יפורסמו בכל גן 3**מידי שבוע יתקיימו 

 

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

   :פעילות קבוצתית

 מסירות וברכות

 ארוחת בוקר

חינוך לזהירות  -זה"ב

 בדרכים

 

 חצר

 פסיפס מנייר יצירה:

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

מפגש תכנון מרכז  

פעילות/מה יכיל חוף הים  

שלנו                             

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

                         :קבוצתית פעילות

 המלך אמר

 ארוחת בוקר

באילו חומרים ניתן לעשות  

 שימוש חוזר?

 

 חצר

הכנת מחזיק   יצירה:

 מפתחות מבצק מלח

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

פעילות בתנועה:           

תופסת צבעים                

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:
דידקטיים,תיבות  משחקים 

 משחק, שולחן ציור

            פעילות קבוצתית:

 דג מלוח

 ארוחת בוקר

הקניית  -שימוש חוזר

 מושגים

 

 חצר

הכנת קערה   יצירה:

 מעיסות נייר

מפגש מסכם. פעילויות  

 במשחקי קופסא והרכבה

 ארוחת צהריים

 חצר

 

משחק אותיות עם המילה  

      רחובות               

 מפגש מסכם

 שולחנות פעילות:

משחקים דידקטיים,תיבות  

 משחק, שולחן ציור

         :פעילות קבוצתית

 הרפייה

 ארוחת בוקר

 

 סיכום נושא

 

 חצר

הכנת מסגרת   יצירה:

 לתמונה ממקלות ארטיק

מפגש מסכם. פעילויות  

 והרכבהבמשחקי קופסא 

 ארוחת צהריים

 חצר

 

"סוף זה תמיד התחלה"    

 שיחת סיכום

 

 שעה 4.8חמישי  יום  3.8רביעי  יום  2.8שלישי  יום  1.8 שני יום   31.7יום ראשון 

7:30-8:30 

8:30-9:00 

9:00-9:30 

9:30-10:00 

10:30-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

15:00-16:30 

 אני והסביבה/שימוש חוזר –שבוע חמישי 

 


