
קייטנת בית הספר של החופש הגדול בנושא: "ירושלים שלי", תכנית של משרד החינוך המיועדת לתלמידי כיתות א'-ג', כולל תלמידי החינוך 
המיוחד. התוכנית תועבר ע"י סגל המורים של בית הספר ומדריכים מנוסים. התוכנית תלווה במגוון הפעלות בנושא הנבחר, מטרת ההפעלות 

להעשיר את התכנית הפדגוגית לחוויה והנאה, כולל ארוחת בוקר מזינה ומגוונת.
שילוב תוכנית קרן קרב בנושאים: קולנוע, מוזיקה ומסביב לעולם. 

2.7 | יום ראשון
הכרות

קבלת פנים חגיגית
משחקי גיבוש

3.7 | יום שני
"ירושלים שמות רבים לה"
אלו שמות יש לירושלים

צלילי הפלא - פעילות 
מוזיקלית עם כלי נגינה 

משימוש חוזר

4.7 | יום שלישי
בחירת סמל 

ועיצוב חלל הכיתה 

פעילות מים 
ספורטיבית

5.7 | יום רביעי
תיאום ציפיות ובחירת 

המנון כיתתי

6.7 | יום חמישי
"כולנו יחד וכל אחד לחוד" 

פעילות גיבוש

בניית קטפולטה - בניית 
דגם לקליעה למטרה

10.7 | יום שני
חלונות לירושלים - משחק 

תחתרותי בזיהוי מקומות

ODT גיבוש, שיתוף 
פעולה ומשחקי מיומנויות

11.7 | יום שלישי
החבילה עוברת משחק 

חוויתי מהנה
יום שיא 

"ירושלים שלי"
תחנות בנושא ירושלים

12.7 | יום רביעי
יריד חוצות היוצר - דוכני 

יצירה ומגוון פעילויות

13.7 | יום חמישי
המשפחה שלי - יצירת 

מובייל מתמונות

מפגש שירה בציבור 
שירי ארצנו 

17.7 | יום שני
"משחקים של פעם"

הצגה
מלכת המשאלות 

הכמוסות 

18.7 | יום שלישי
למה? כובע! בירושלים 
הכרות העיר באמצעות 

דמויות שונות
הורה נרקודה

ריקודי מעגלים 
ושורות סוחפים

19.7 | יום רביעי
משחק "הסבר פנייך לתייר"

תיירים ומדריכים בעיר 
ירושלים הוירטואלית

יום שיא
פעילות אחה"צ 
בליווי  ההורים

16.7 | יום ראשון
מחפשים את המטמון

פעילות ספורטיבית 
אטרקטיבית

9.7 | יום ראשון
מי אני? 

ייחודיות וזהות

פעילות זה"ב בשילוב 
משטרת ישראל

20.7 | יום חמישי
פרידה וסיום

פעילות פרידה 
וסיום הקייטנה
"כוכב נולד"
מופע סיום 

בשילוב הילדים

בית הספר של החופש הגדול
בתאריכים 20-2 ביולי | בין השעות 13:00-8:00

ח' בתמוז ועד כו' בתמוז תשע"ז

מחזור א' 

*ט.ל.ח *ייתכנו שינויים עפ"י בתי הספר 
* פעילות שיא חיצונית - בצבע אדום


