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של החופש הגדולשל החופש הגדול
גניםגנים

יום ה’ 23.7יום ד’ 22.7יום ג’ 21.7יום ב’ 20.7יום א’ 19.7שבוע רביעישבוע רביעי

נושא / סדר יום

מספרי הבלדה ומספרי מ-אנלוגי ל-דיגיטלי
סיפורים

סיפור דרך מקצב תיאטרון בובות
ותנועה

סיפור בתיאטרון

קבלת הילדים

משחקי קופסה והרכבה 

הספר הגדול: המלצות 
ההורים

משחקי קופסה והרכבה 

הספר הגדול: פינות 
הגן

משחקי קופסה והרכבה 

הספר הגדול: פרחים

מוקד יצירה:

משחקי קופסה והרכבה 
הספר הגדול: עצים

מוקד יצירה: קסטנייטה

משחקי קופסה 
והרכבה 

-הספר הגדול: משק
פיים

מר עפרוני מציג את מפגש בוקר
נושא היום: מ-אנלוגי 

ל- דיגיטלי

מר עפרוני מציג את 
נושא היום: הבלדה 
ומספרי הסיפורים

מר עפרוני מציג את 
נושא היום: תיאטרון 

מר עפרוני מציג את בובות
נושא היום: סיפור דרך 

מקצב ותנועה

מר עפרוני מציג את 
נושא היום: סיפור 

בתיאטרון

פעילות בוקר

יצירה- הכנת מחשב 
נייד

פעילות חברתית: עולם 
אנלוגי ודיגיטלי

 הז’ונגלרים המזמרים
סיפור בצבעים

תיאטרון בובות אצבע 

יצירה: תיאטרון 
צלליות

פעילות בתנועה עם 
 קסטנייטות

פעילות בתנועה מה 
צריך כדי לרקוד?

מכינים תפאורה 
להצגה

 סיפור המשלים:
השועל והחסידה

משחקי חצר
משחק בגבהיםים יבשההתקבצות בקבוצות1,2,3 דג מלוח!קופצים מעיגול לעיגול

מפגש צהריים
ספר שאנחנו אוהבים- 

תנועה
ספר המתכונים של 

הקייטנה

ספר שאנחנו אוהבים-
איורים

ספר שאנחנו אוהבים-
תיאטרון בובות

ספר שאנחנו אוהבים-
פנטומימה

ספר משותף

ספר שאנחנו 
אוהבים-המחזה

חופשה נעימה ובטוחה
צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים

 בדרום נתניה

 כל הקייטנות מתקיימות בכפוף להנחיות   
   ה״תו הסגול״ של משרד הבריאות, משרד    

   החינוך וכפי שהוגדרו לאותה עת.
 מידי בוקר בהגיעכם עם הילד/ה לגן, יש   
  לחתום על הצהרת בריאות מול סייעת   

  הקייטנה לפני הכניסה לגן.

קייטנת ''סיפורו של סיפור''
נפתח דלת קסומה לעולם הספרים המרתק. 
בכל שבוע נתבונן על הסיפורים מזווית 
ראיה שונה. נשחק, ניצור, נדמיין, נעשיר 

את עולם הידע של הילדים ונתן במה 
להבעה אישית של כל ילד וילדה .צוותי 
הקייטנה כוללים: גננות משרד החינוך, 

מובילות וסייעות. 

*בקייטנה ישובצו סדנאות חיצוניות כגון: 
פעילות זומבה,קסמים ושעת סיפור, תאטרון, 

טרום קפוארה, ספורט קבוצתי, 
חכם בשמש וזהירות בדרכים.

טופס 
 בריאותהצהרת


