
 

 

:  ונשחק במשחקיםנספר סיפורים, נשיר שירים, נכין יצירות   

 . מלא את הסלמשחקי אגוזים, 

 

 קבלת הילדים - 9:00  -7:30

 ים, שולחן ציור חופשי פעיל משעות הבוקר הילדים ישחקו במשחקים דידקטי         

 נעילת שערים   -8:30

מפגש בוקר הכולל: בדיקת נוכחות, משחק/ התעמלות בוקר )ספורט   –  9:30  -9:00

 בוקר טוב(, הצגת סדר היום, חידוד כללי ההתנהגות בקייטנה . 

 ארוחת בוקר  9:30-10:00

 חצר    -11:30 - 10:00

 משחק חופשי בפינות הגן  ופעילות יצירה על פי תוכנית הקייטנה.   - 12:45 - 11:30

 שיר או משחק .  -שטיפת ידיים ומפגש קצר  13:00 - 12:45

 ארוחת צהרים.    -13:00-13:30

   לפעילות קצרה.ניתן לצאת לחצר לאחר ארוחת הצהריים  

כניסה לגן לעבודות יצירה סביב לשולחנות משחקים חופשיים/משחקים   –  14:30

 פעילים ) קוביות, מרכז המשפחה, ספריה(.  דידקטיים/משחק במרכזים

 וארוחת ארבע  )פרי +כריך (.  . מליאת סיום היום מפגש 15:30-15:45

 ראשונה  יציאה  - 15:45

 משחקים דידקטיים.  16:00-16:30

 

 פעילויות:

  נשוחח עםדתיה בן דור ,  "איך יודעים שבא אביב"/  :  בשיר נפתח  ✓

 אביב עבורם. ה  י עונתהילדים מה

    : סיפורים

 פניס י וין קלכוסו של אליהו/   ✓

 הקסמים של משה / רינה שליין מטה   ✓

 גב, יונה זילברמן דליה קורח ש ל פסח/ הפתעה ש ✓

 פניסי אגוז של זהב/ לוין ק ✓

 פתעה /שרה זלוף ה ✓

 פסחקייטנת 



   כתרים לאביב, נכין     :יצירות 

 

                                                                                                                    

 ה פירמיד                                                                          

  

 . צלחת פסח לקישוט,    גביע יין לצביעה+ פסיפס

 . קבעזרת חותמות של בקבו יצירה לאביב   

 

 

 

 

 

 משחקים: 

משעינים לוח קרש חלק על קיר או על קרש נוסף,   משחק אגוזים":"

כל משתתף בתורו, מגלגל במורד הלוח  האלכסוני אגוז לכיוון שורת  

 האגוזים.  

  אגוז הפוגע באגוז , מזכה את המשתתף באגוז שנפגע. 

 המשתתף שזכה במרבית האגוזים.    מנצח

   .שבו מהכדורים הסל את לרוקן    :הפעילות מטרת  :לרוקן את הסל. 

  לכל וזורקם  הכדורים  סל את  מרוקן אחד ילד.   כדורים מלא הסל: הפעילות  מהלך

  הסל  האם) לסל ולהחזירם  הכדורים  את לאסוף מזדרזים  הילדים שאר.  הכיוונים

 הסל.   את שמרוקן  הילד  את  פעם  מדי להחליף  הגננת  על?(   יתרוקן

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שמחחג 

 רונית וינקלר

 מדריכה פדגוגית

 הוד -צהרוני


