
מפעיל ימים שם החוג

הורים יקרים,
תמו להם שלושה חודשי פעילות ראשונים בצהרונים...

הנושאים שליוו את הילדים לאורך שלושת החודשים:
בחודש ספטמבר – התחלות חדשות..בא לידי ביטוי בשירים ומשחקי הכרות חברתיים.

הילדים הכינו עץ משאלות, בובות אישיות, מובייל ברכות ועוד
למדנו שירים – שיר שלום/יהודית פיניקיאל, שלום לכם/מתוך פרפר נחמד, שיר פגישה/אפרת פרץ וליאורה

שלזינגר, נשיקה בכיס/שלומית כהן אסיף, הבובה התגלגלה/מיריק שניר
סיפור – אני צובעת ענן – מיריק שניר

שיחקנו – משחק דגם, משחק סלט פירות, גמד קטן ביער, משחקי התאמה ועוד.
העמקנו הכרות עם סמלי ראש השנה. הקשר בין ראש השנה להתחלה חדשה. אכלנו ממאכלי החג, הילדים

הכינו ברכות למשפחה ולחברים.
חודש אוקטובר עסק בנושא "בין חברים"

התחלנו את החודש בסיפור "סוכת שלום"/ אסתי והילדים הכינו שלט כניסה לסוכה האישית של כל ילד וילדה.
סיפורים שליוו אותנו – בנצי הפיל הצבעוני/דיוויד מק'קי – בנצי צבעוני בעדר של פילים אפורים. מה קורה

לו? האם הוא שמח בחלקו? איך עדר הפילים מקבל אותו? על כל ההיבטים החברתיים שוחחו בצהרון. כל ילד
הכין את הפיל הצבעוני האישי שלו. הספר לא בוחר פתרון קל של ללכת בתלם אלא מעודד אנשים להתמודד

בגאווה עם היותם שונים.
פילים לא מתקבלים פה/ ליזה מנטצ'ב – סיפור שמלמד על דרך אחרת להתמודד עם שונות – לקבל אותה

ולחיות איתה בשלום וגאווה.
יצירה צבעונית – הכנת מתקן לכלי כתיבה מגלילי נייר טואלט ומנקה מקטרות ועוד...

חודש נובמבר – בוחרים בבריאות וסממני הסתיו. פעילויות רבות עסקו בפעילות גופנית בצהרון, שיח לגבי
אוכל בריא ותזונה נכונה, שמירה על היגיינה אישית.

הסיפור המרכזי היה סלט טוב טרי/מיריק שניר. סיפור מחורז על סבתא שמצליחה להכין סלט שכולם
אוהבים. הילדים הכינו סלט ירקות, עשו פעילויות סביב חמשת החושים.

בנושא הסתיו כל ילד וילדה קיבלו מחברת אישית. במהלך שבוע ציירו הילדים את מזג האוויר. המחברת
תישאר בצהרון לפעילויות נוספות בחודשים הבאים וחקרנו את חילזון השדה – אילו איברים יש לו, צבע, גודל,

מה מגן עליו, מה הוא אוכל ועוד.
חודש דצמבר – מאורות – האור בכל אחד ואחת מאיתנו וכמובן קייטנת חנוכה.

 

שלוחה לכם ברכת חג אורים שמח מצוות אגף הצהרונים


