
לתכנים  ייחשפו  החדשה,  הלימוד  סביבת  עם  הכרות  הילדים  יחוו  הקייטנה,  במסגרת 
חינוכיים באופן חוויתי ויצירתי, יחד עם מורות מנוסות ובליווי פעילויות מהנות בתחומי 

הספורט, הריקוד והתנועה. הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.

2.7 | יום ראשון
הכרות

קבלת פנים חגיגית
משחקי גיבוש והכרות

3.7 | יום שני
"דירה להשכיר"

קבלת השונה ויצירת 
בעקבות הסיפור

צלילי הפלא פעילות 
מוזיקלית עם כלי נגינה 

משימוש חוזר

4.7 | יום שלישי
"השלום שלי"

מהו שלום בשבילי?

הכנה לכיתה א'

5.7 | יום רביעי
"יש לי חבר טוב"

הכרות מעמיקה בזוגות 
ושיתוף פעולה

פעילות ספורטיבית 
אטרקטיבית

6.7 | יום חמישי
"איך מתנהגים עם חברים?" 

כיצד אנחנו מתנהגים

הכנה לכיתה א'

זומבה
10.7 | יום שני

"מחבקים את קיפודוני"
כבוד הדדי והכרות עם 

האחר

הכנה לכיתה א'

11.7 | יום שלישי
שירי הא'-ב'

משחק ויצירה בשילוב 
האותיות

הורה נרקודה
ריקודי מעגלים 
ושורות סוחפים

12.7 | יום רביעי
"בלי סודות"

צלילים פותחים
משחקי אותיות

הכנה לכיתה א'

13.7 | יום חמישי
"הבית שלי והחדר שלי" 
מהו המקום האהוב עלי 

והכנת שלט לחדר

 מפגש שירה בציבור
שירי ארצנו 

ושירי ירושלים

17.7 | יום שני
"שלום לך ירושלים"

הכרות עם העיר ירושלים
המירוץ לירושלים 

הפעלה בנושא ירושלים 
ברוח ספורטיבית

18.7 | יום שלישי
"בעקבות ירושלים ושעריה"

בחירת שער לכיתה

הכנה לכיתה א'   

19.7 | יום רביעי
"שלום לך דוד המלך" 

משחקים בירושלים
יום שיא 

"ירושלים שלי"
תחנות בנושא ירושלים

16.7 | יום ראשון
"ירושלים שלי"

משאלות לכותל המערבי

הכנה לכיתה א'   

9.7 | יום ראשון
"נשיקה בכיס"

יצירה בעקבות השיר
פעילות לעולם בעקבות 
השמש משחקי ספורט 
מהנים עם אביזרי קיץ 

צבעוניים

20.7 | יום חמישי
פרידה וסיום

הצגה - מלכת המשאלות 
הכמוסות

"כוכב נולד" מופע סיום 
בשילוב הילדים

קייטנת "הכנה לכיתה א" | אותיות 22 א'-ב'
בתאריכים 20-2 ביולי | בין השעות 13:00-7:30

ח' בתמוז ועד כו' בתמוז תשע"ז

מחזור א' 

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


