
1.7, יום ה׳ 
פתיחה והיכרות

משחקי היכרות
יצירת אמנה חברתית

דקלום על פרפר ויצירת פרפר
גרפיטי ענק של ילדי הגן

חוויות 
מהסיפורים

סקרנות כדרך חיים

14.7, יום ד׳ 
יום שכולו כן

מופע היער הקסום
יוצרים בובה אישית 

הכנת לוח ה״כן״ האישי שלי
בעקבות אומן- קוביזם

חוג צהריים

15.7, יום ה׳ 
מסיבת ריקודים

מסיבת בלונים סוערת
ערכה בהמחשה- חגיגה בגינה
משחקים בסיפורים מבולבלים

דף פעילות לסיכום שבוע
חוג צהריים

7.7, יום ד׳ 
יום מדע וחשיבה

מעבדה ניידת- מכינים בושם
מתנסים במיחוי עלים
משחקים במספרים- 

הכנה לכיתה א
תחרויות ספורט מוזרות
מכינים דרקון יורק אש

5.7, יום ב׳
אין כמו אהבה

מכינים משחק לוטו עם 
דמויות הסיפור

שעת סיפור ויצירה- 
האומץ להיות אני

מי הדמות האהובה עליי?
הצגה- החלילן מהמלין

4.7, יום א׳ 
האביר ליאו

סיפורו של אביר- הקרנת 
הסיפור על ידי מספר מקצועי 

על מסך
מכינים קסדה של אביר
משחקי דרמה ותיאטרון

מופע- הנסיכה והירח

12.7, יום ב׳ 
יום הפוך

ניסויים הפוכים במדע
מסיבת פיג׳מות בגן

מכינים מובייל קואלה
משחקים במשחק ריצפה ענק

מופע מדעי

8.7, יום ה׳ 
מסיבת ספורט

תחנות ספורט היתולי בגן- 
יוצרים ומשחקים יחד

הכנת ליאו האביר על קנווס
משחקים בסיפורים מבולבלים

דף פעילות לסיכום השבוע
חוג צהריים

6.7, יום ג׳ 
בעקבות אומן

יצירת תיאטרון אצבעות
חוג דרמה- חיות דמיוניות
בעקבות אומן- חנוך פיבן

יוצרים דיוקן עצמי
לומדים לצייר בשלבים

חוג צהריים

13.7, יום ג׳ 
משחקים של פעם

ניסוי-טלפון של פעם
משחקים בקומיקס

מכינים קליעה למטרה 
משותפת ומשחקים יחד

חוג קסמים
יצירת ציור מתקפל

21.7, יום ד׳ 
מסיבת סיום

מיהו הגיבור החזק בעולם?
אני חלק מהשלם- משחק 

תמונות
מעבדה ניידת- מנורת הלבה
בעקבות אומן- פרידה קאלו
משחק- סיפור שהתבלבל

19.7, יום ב׳
קטן זה הכי כיף

דוד וגולית- סיפור ויצירה
פעילות- החוזקות שבי

מופע- נסיך צפרדע
משחקי מדע- קטן וגדול

יוצרים טטריס
חוג צהריים

18.7, יום א׳ 
האריה שבפנים

האריה שבפנים- הקרנת 
הסיפור על ידי מספר 

מקצועי על מסך
ערכת יצירה- האריה והעכבר

נחשו מי אני?
חוג צהריים

20.7, יום ג׳ 
יום האומץ

שעת סיפור- חדר הפחד שלי
חבילה עוברת- מי אמיץ 

לנסות?
חלומות של ילדים- פעילות
מעבדה ניידת- פרח שנפתח

**כל גן יקבל לו״ז מדויק עבור ההפעלות. סדר ימי ושעות ההפעלות ישתנה בין הגנים.  **התוכניה כוללת את הפעילות עד השעה 16:30.

11.7, יום א׳ 
קווין הקואלה 

קווין הקואלה תקוע למעלה- 
הקרנת הסיפור על ידי מספר 

מקצועי על מסך
חוג סיפור ויצירה- המלך 

בעל אלף המסכות
מכינים עץ מיוחד

קייטנת גני הילדים בנס ציונה, המחזור הראשון:


