קייטנת קיץ גני ילדים"-לגעת בחלום"-יולי-אוגוסט  2020תש"פ
בקייטנת החלומות כיף וגם שמחה,גם רוקדים וגם שרים כל יום הוא חגיגה.חלומות כאן
01-07-2020
יש הרבה תבחרו לכם אחד ואולי נגשים אותו,אל תלכו...יהיה נחמד
יום רביעי
לה..לה..לה..לה ..קייטנת חלום לה..לה..לה..לה כיף לנו כל יום לה..לה..לה..לה..כייף
יום פתיחת הקייטנה:שאיפות
לנו כל יום..כל יום!
וחלומות .יום של התחלות ושל
היכרות.מכירים את חבורת
הצעצועים מהחדר של יובל
וכרמית,חולמים ביחד חלומות
ומגלים תחביבים וכישרונות.

02-07-2020
יום חמישי
כלים ונגנים :מה זה פורטה?
מאיזו שפה שאולה המילה
"לגאטו"? אילו משפחות יש
בעולם כלי הנגינה? נכיר נגנים
ומלחינים מפורסמים,ונכין ביחד
קונצרט מיוחד.

08-07-2020
07-07-2020
06-07-2020
05-07-2020
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
יום ראשון
כל העולם במה:מרימים טעימות מאומנויות הלחימה:
אומנות עיצוב הגינה :ומה אצנים ומסלולים:
חגורה שחורה או לבנה?היכן
את המסך ופנימה
מרגיע יותר מריח של פרח "למקומות..היכון...רוץ
ומתי קדים קידה?מהי
מציצים.תפאורות,
מותחים רגליים ויוצאים
נעים? כיצד מטפלים
קפוארה?ומי בג'ודו הוא
תלבושות,שחקנים
בצמחים ובעצים? יום של לדרך.מי היו האצים
הראשונים?מהם מסלולי ואבק של כוכבים.ביום אלוף?יום של
גינה,ערוגה,פריחה
מאסטרים,חגורות,אימונים
הריצה?יום של אצנים ושל הזה נהיה כולנו
מרהיבה ועיצוב בירוק
ושמות מארצות רחוקות.
שחקנים.
גמיעת מרחקים.
ובצבע.

09-07-2020
יום חמישי
ספר לי סיפור:ומי כותב את
הסיפורים ואת הספרים שהם
כמו חברים?אילו סיפורים אנחנו
אוהבים לשמוע?יום של
סופרים,משוררים וסיפורים.

12-07-2020
יום ראשון
מפסלים פסלים:מי הוא
פסל?ממה עשויים
פסלים?האם פסלים הם
תמיד דוממים?יום של
פסלים מרחבי
העולם,פיסול ועיצוב.

15-07-2020
14-07-2020
13-07-2020
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
כמו דג במים:ביום שכולו להטוטים בקרקס:ומה הרקדן האוטומטי:וכשהמוזיקה
פועלת,הגוף רוצה לרקוד.נזיז
מסתתר בתוך האוהל
מים ובריכות
אולימפיות,נצלול אל עומק הגדול והמיוחד?יום של את הרגליים,נרים את
הידייםוננוע לפי הקצב.יום של
קסמים,להטוטים
הבריכה ונכיר
ולוליינים.הקרקס כבר רקדנים מכל רחבי
שחיינים,סגנונות שחיה
העולם,מוזיקה וכלי נגינה.
כאן...אתם באים?
ומסלולים.

16-07-2020
יום חמישי
חיים בסרט:מכבים את
האור,יושבים בנוח בכיסא האור
מהמסך הוא חזק ובוהק.ניכנס
אל עולם של סרטים,נפגוש
מכרים ותיקים ואהובים,בסרט
הזה כולנו משתתפים.

23-07-2020
22-07-2020
21-07-2020
20-07-2020
19-07-2020
יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
יום ראשון
בכדור ובמחבט:הכדור הוא
פליק פלאק לאחור:מהו מלקקים את
שרים במלוא גרון:ואחרי
בצבע ובמכחול:ביום
גשר?מי מצליח לעשות השפתיים:מסעדות,תפריטים,מת עגול,והעולם הוא גדול...נפגוש
צבעוני במיוחד ניגע בעולם שיש לנו מילים
משחקי כדור מארצות
כונים ותבשילים...יום של
שפגט?יום של
ןמנגינה,נשאר לנו רק
הציור.נכיר ציירים
שונות,נכיר שחקנים,אלופים
אוכל,שפים ומתכונים בשלל
התעמלות
מפורסמים,ציורים מארצות לשיר...יום של
ומגרשים מסוגים שונים.יום
זמרים,פסטיבלים ומופעי קרקע,מתעמלים,כושר טעמים.
רחוקות
עגול וקופץ.
וקרובות,נצייר,ניצור ונקיים זמר.כי אצלנו כולם כוכבים .וספורט.
תערוכה מיוחדת מפרי
עמלנו.
30-07-2020
29-07-2020
28-07-2020
27-07-2020
26-07-2020
יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
יום שני
יום ראשון
איזה כיף להנציח רגעים
אומנות הטיפול בבעלי מבקרים בגן חיות:החברים
ביחד על המרבד:ביום של זהירות כאן בונים:ביום
מיוחדים...כיצד עובדת
מבלים יום נעים ורגוע בגן
חיים:בעלי חיים הם
של בניה ונגרות,נחשוב
קליעה,אריגה והדפסים
החיות.נכיר עם הצעצועים בעלי המצלמה? נבחר ונביא תמונה
ביחד ונתכנן...כיצד בונים חברים כל כך טובים
בשלל צבעים,נשמע על
שלנו שאנחנו אוהבים וניצור לה
חיים גדולים וקטנים,מעופפים
ומרגשים.ביום שכולו
שולחן?את מה בונה
תרבויות רחוקות,על קש
מסגרת מעניינת.
וזוחלים.
בעלי חיים,נתקרב אל
הנגר?יום של עץ,בנייה
ועל חוטים.
החיות הסובבות אותנו
וחשיבה יצירתית.
מרחוק ומקרוב.
02-08-2020
יום ראשון
על גלגלים :הגלגל הוא
ההמצאה הקדומה ביותר
של האדם .נשוחח על
שימושי הגלגל וחשיבותו
ונמציא את הגלגל מחדש.

03-08-2020
יום שני
יום של אשליות אופטיות:
אשליה אופטית היא
תפיסה חזותית מוטעית
של תמונה או צורה .נעיין
בתמונות התעתוע וננסה
ליצור אחת כזו בעצמנו.

06-08-2020
05-08-2020
04-08-2020
יום חמישי
יום רביעי
יום שלישי
בובות קסומות :יום של יום של שמש ושל כוכבים :האם מסיבת סיום הקייטנה:נלווה את
כוכב באמת נופל? ממה עשויה החברים בחזרה אל ארגז
בובות דמיוניות
הצעצועים וחגוג איתם את סיומו
ומיוחדות .נכין בובות השמש? מה צורתם של
הכוכבים? ננסה ביחד לענות על של מסע החלומות.כי חלומות
מכל מיני חומרים כיד
לפעמים מתגשמים.
כל השאלות...יהיה מעניין!
הדימיון.

