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 המצאת המשחק פתיחה והיכרותנושא / סדר יום
“בול פגיעה”

 המצאת משחק 
המטקות

 המצאת המשחק 
“נחש מי”

המצאת משחק הקלפים 
“טאקי”

סיכום השבוע

כיס המציאות וההמצאות קבלת הילדים
הגדול: נוצות 

מוקד יצירה: נוצה יצירתית

כיס המציאות וההמצאות 
הגדול: פקקים

מוקד יצירה: יש לי רעיון! ומר מציאס 

כיס המציאות וההמצאות 
 הגדול: גירים

מוקד יצירה: יוצרים עם גירים 
צבעוניים

כיס המציאות וההמצאות 
 הגדול: מפית

מוקד יצירה: אפרוחי מפיות

 כיס המציאות וההמצאות הגדול: שקף
מוקד יצירה: 

הדפסים באמצעות שקף

כיס המציאות וההמצאות 
 הגדול: כוסות חד”פ

מוקד יצירה: מפלצות קטנות

משחק היכרות: כדור מפגש בוקר
ההמצאות הגדול הצגת 

הנושא ומר מציאס

 המנון הקייטנה
 מה יצא מתיבת ההמצאות?

משחק בול פגיעה

 המנון הקייטנה
 מה יצא מתיבת ההמצאות?

משחק מטקות

 המנון הקייטנה
מה יצא מתיבת 

ההמצאות?נחש מי?

 המנון הקייטנה
מה יצא מתיבת 
ההמצאות? טאקי

 המנון הקייטנה
משחק חברתי: כדור 

ההמצאות הגדול

פעילות חברתית: מתמסרים פעילות בוקר
הפוך ולאן נושבת הרוח

בחירת שם, המנון וכללי 
התנהגות בקייטנה

משחק חברתי: בול פגיעה 
 יצירה: בול פגיעה, משחק אישי

פעילות בתנועה: 
בול פגיעה צבעים 

יצירה: הכנת מר מציאס

יצירה: הכנת משחק 
 מטקות אישי

משחק חברתי: משחקים 
יצירתיים עם מטקות

משחק חברתי: נחש מה?

יצירה: קופסת הניחושים שלי

משחק חברתי: שולחן טאקי

פעילות חברתית: 
 משחק טאקי עם טוויסט

יצירה: 4 הצבעים של הטאקי

יצירה: גם אנחנו 
 ממציאים

פעילות שיוצאת הביתה: 
מציאות מהבית

פעילות בתנועה: יוצרים ומשחקים עם גיריםמשחק עם פקקיםמשחק עם נוצותמשחקי חצר
ריקוד המפית

משחקי החצר ששיחקנו משחק הצבעים
השבוע

המנון הקייטנהמפגש צהריים

משחק היכרות: טור וכדור

 המנון הקייטנה

כיס המציאות 
וההמצאות שלי

המנון הקייטנה

כיס המציאות 
וההמצאות שלי

המנון הקייטנה

כיס המציאות 
וההמצאות שלי

המנון הקייטנה

כיס המציאות 
וההמצאות שלי

המנון הקייטנה

כיס המציאות 
וההמצאות שלי

פעילות אחר 
הצהריים

שירי קיץ

שירי קיץ: "יש לך שמש"

יצירה: השמש שלי

הצגה מוזיקלית בעקבות השיר
יצירה: קערה נוצתית

 שירי קיץ: “גלשן”

פעילות בתנועה: 
 רק אני והגלשן שלי

 יצירה: גלשן

 שירי קיץ: “כמו ים”

 יצירה: מובייל מדוזות 

 שירי קיץ: “כשאהיה גדול”
משחק חברתי: 

הספנים הצעירים

 יצירה: סירת מפרש

 שירי קיץ: “לכבוד הקיץ שהגיע”
פעילות חברתית: הצגת 

השיר בדרך אומנותית

 יצירה: ארטיק צבעוני

סיכום שירי קיץ 

ציור בהשראת השירים

פעילות חברתית: משחק 
עם כוסות תערוכה של 
הממציאים והממציאות

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

קייטנת ''המצאות ומציאות''
נעוף עם הילדים על כנפי הדימיון והיצירתיות. 

נפתח את שרירי החקר, נצא למסע מעשיר 
של המצאות ישראליות ששינו את חיינו ונלמד 
כיצד ניתן ליצור מכל מציאה קטנה - המצאה 

חדשה. מסע מעורר סקרנות וחדשנות! 
צוותי הקייטנה כוללים: גננות משרד החינוך, 

מובילות וסייעות. 

בקייטנה ישובצו סדנאות חיצוניות כגון: 
 סדנת בלונים וליצנים  תאטרון סיפור ״דג הקשת״ 

 ריקודי עם ועמים  סדנת מדע-״פצצת שלג״
 זה"ב חוצים בטוח  שותפות ואחדות  קפוארה 
 קרנבל קיץ  אולימפיאדה בגן,  סדנת מדע- 

״המדען השובב״  תאטרון סיפור ״כספיון״.


