
2.7, יום ה׳ 
אומנות הבמה

משחקי תיאטרון
לומדים להמציא סיפור

פעילות בועות צבעוניות
שעת סיפור- מסע לארץ 

השמחה
משחק ויצירה- שמש 

תיאטרון

1.7, יום ד׳ 
אומנות הבמה

כולנו שחקנים
מוכר הכובעים- סיפור 

והמחזה
הכנת משחק אישי

״כוחו של סיפור״- משחקים 
ולומדים ערכים

חוג צהריים ספורטיבי

26.7, יום א׳ 
אומנות החשיבה

לומדים לחשוב
הזמיר וקיסר סין- סיפור

חוג אומנות
מהו טנגרם?- משחקים 

ויוצרים
משחקים בהפכים

19.7, יום א׳ 
אומנות הגוף

אולימפיאדת ספורט
אילו ענפי ספורט מסתתרים?

סיפור הארנב והצב
משחקי גוף שונים

משחקיה ניידת מגיעה לגן
מה בין ספורט ומדע?

23.7, יום ה׳ 
אומנות החשיבה
עולם המדע- המשך

פעילות זהירות בדרכים
משחקים בתעתועי ראיה

יצירת בליסטרה
חוג מדע- מבחנת פלאים

מתנסים בכתב סתרים

21.7, יום ג׳
אומנות הגוף

עושים ספורט
הכנת שקית ספורטיבית

התעמלות קבוצתית
מופע- לפרקון מארץ רחוקה

תחנות היתוליות
הכנת כדורי ג׳אגלינג

20.7, יום ב׳ 
אומנות הגוף

ריקוד
סיפור הילדה שלא רצתה 

לרקוד
רקדנים בכל מיני צבעים

אימון צ׳י קונג
חוג צהריים- סיפור ויצירה

22.7, יום ד׳ 
אומנות החשיבה

עולם המדע
משחקים דידקטיים

ליצן בשווי משקל
משחקים במגנטים

עולם בלי כח משיכה
חוג צהריים ספורטיבי

עול
**כל גן יקבל לו״ז מדויק עבור ההפעלות. סדר היום ושעות ההפעלות ישתנו בין הגנים. 

5.7, יום א׳ 
אומנות הבמה
משחקי פנטומימה

העורב שלא רצה להיות עורב- 
סיפור ומשחק

משחקי פנטומימה
יצירת ספינת הרגשות

מופע מדעי

16.7, יום ה׳ 
אומנות המוסיקה

בעקבות יצירה
הצב הרקדן

יצירת כלי נגינה מחומרים 
ממוחזרים

הצגה- החלילן מהמלין
מעוף הדבורה- 

יצירה מוסיקלית

9.7, יום ה׳ 
אומנות פלסטית

מסיבת חומרים
יצירה קבוצתית מחומרים 

מתכלים
מעבדה ניידת- 

הכנת ג׳ל נצנצים
יצירה מגלגולי נייר

הכנת מובייל פרפרים

7.7, יום ג׳
אומנות פלסטית

בשבילי הציור
שרים ומספרים- ״הצפרדע 

החירשת״
מציירים בקבוצות לפי התור

יצירת ״אנשי מקל״
מעבדה ניידת - פרח שנפתח

6.7, יום ב׳ 
אומנות הבמה
סיפורי אנימציה

מסדרים סרט מצויר
אנימציה בפלסטלינה

מכינים סרט מצויר אישי
חוג צהריים- תעופה

14.7, יום ג׳ 
אומנות המוסיקה

אני מנגן
שניים סינים עם כינור גדול

משחק קבוצתי- מי שומע 
אותי?

יצירת תוף אינדיאני
פעילות אבן פלא

12.7, יום א׳ 
אומנות פלסטית 
קשת בענן ושחור לבן

לימוד טכניקת תחריט
לומדים לצייר בשלבים
הצגה- בארץ הצבעים

יצירת חמסה
מציירים בפחם

8.7, יום ד׳ 
אומנות פלסטית
סיפורם של אומנים

מציירים בעקבות אומנים
יוצרים את הדיוקן שלי

יצירה קבוצתית בעקבות 
אומן

חוג צהריים- אומנות

15.7, יום ד׳ 
אומנות המוסיקה

לא נפסיק לשיר
מי מנגן?

לא נפסיק לשיר
הכוס המזמרת- יצירה
חוג צהריים ספורטיבי

13.7, יום ב׳ 
אומנות המוסיקה

מסע בארץ הצלילים
יוצרים תוף

משחקים מוסיקליים
קרנבל החיות- מסע בעקבות 

יצירה מוסיקלית
חוג צהריים- גיטרה

פעילות הקיץ בגני הילדים בנס ציונה, קיץ 2020: 

״כל ילד הוא אומן״

סקרנות כדרך חיים



   

 

סקרנות כדרך חיים

29.7, יום ד׳ 
הי דרומה לאילת

סיפור עם בדואי
משחקים במשחק בתים 

מיוחד
יוצרים סירת מפרש

משחקים במשחק דגים
מעבדה ניידת- מנורת לבה

30.7, יום ה׳ 
לא נרדמת 

תל אביב
פותחים שוק

יוצרים בעקבות האומן התל 
אביבי נחום גוטמן

הצגה- חגיגה בארמון
יצירת בובה מקיפולי נייר

27.7, יום ב׳ 
יוצאים לטייל 
בארץ ישראל

משחקים ויוצרים את ישראל
יוצרים כובע ״ אני גאה 

להיות בנס ציונה״
חוג תיאטרון

חלומות ישראלים בקומיקס

28.7, יום ג׳ 
עולים לירושלים

יוצרים את עיר דוד בתלת 
מימד

מכינים טלפון ירושלמי
יוצרים יונת שלום

חוג צהריים ספורטיבי

5.8, יום ד׳ 
טבע ישראלי

 
משחק פרחי ישראל 

הצבעוניים
יצירה- כתר פרחוני לראש

סיפור- פרח לב הזהב
הצגה- הנסיכה והצפרדע
ערכת יצירה- אריה אמיץ

3.8, יום ב׳
א-ב-גע-דע
משחק ספורטיבי- זיהוי 

אותיות
יצירת אוריגמי אותיות

סיפור ישראלי- הילד הרע
חוג סיפור ויצירה- יער 

המשאלות

2.8, יום א׳ 
ארצה עלינו

״הטבעתי את חותמי״
יצירת חברים בכל מיני צבעים

סיפור בתמונות- ״לחתול יש 
דיעה קדומה״

משחק-״מערבבים תרבויות״
חוג צהריים- תיאטרון

6.8, יום ה׳ 
מסיבת סיום

 
סיפור ומשחק- חיות דמיוניות

ערכת יצירה- פנקס מבולבל
חוג ספורטיבי

מפגש צהריים- הקוף 
והגויאבה, ומשחקי ריחות

מסיבת סיום

4.8, יום ג׳ 
חיות 

ארצישראליות
חיות בסכנת הכחדה- 

סיפור ותמונות
יצירה- חיות בכפות הידיים
משחק זכרון חיות בקבוצה

חוג צהריים

הרפתקה 
בארץ ישראל

**כל גן יקבל לו״ז מדויק עבור ההפעלות. סדר היום ושעות ההפעלות ישתנו בין הגנים. 


