
 חמישייום  22.3

   -יום המשפחה

יצירה  + הבית חוקי 

 המשפחה שלי

 הפנינג בעלי חיים

 

 יום ראשון 25.3

   -יום מדעים

   -מדעיםסדנאות 

 תנעמכונית  +שיווי משקל 
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 שני  יום  26.3

   -יום קולנוע

  +תסריט בניית 

 סרט ופופקורן
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 המצאתיתחשיבה  
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