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 כיתות א',ב' ג'  "קסם המדבר" – 2022 פסחקייטנת , תכנית חינוכית 
 7.4ה' יום 

 המדבר והחול

  ' איום 

 חיות המדבר 

 ' ביום 

 הצמחייה במדבר 

 ' גיום 

  שעות היום במדבר

 

  'דיום 

 שעות הלילה במדבר

 
8:00-8:30 

משחקים,   ,קבלת הילדים בכניסה

 צביעה וזמן אישי 

 

 

 טוב"  מפגש "בוקר – 8:30-9:00

 

 בוקר  פעילות – 9:00-9:45

 בקבוק מעוצב בחול צבעוני 

 

  ארוחת בוקר - 9:45-10:30

 והפסקה גדולה  

 

 פעילות  10:30-11:30

 שעון חול /מדבר צבעוני

 

11:30-12:30   

זמן חצר ומשחקי כדור/ פעילות  

 משחקי ענק /חיצונית

 

תרגיל ירידה   – 12:30-13:00

 למקלטים 

 

8:00-8:30 

ניסה משחקים,  קבלת הילדים בכ

 צביעה וזמן אישי 

 

 

 מפגש "בוקר טוב"  – 8:30-9:00

 

 פעילות בוקר  – 9:00-9:45

 גמל צבעוני הכנת  

 

ארוחת בוקר והפסקה  - 9:45-10:30

 גדולה 

 

 

 פעילות  10:30-11:30

 לטאה גנדרנית הכנת 

 

11:30-12:30   

זמן חצר ומשחקי כדור/ פעילות  

 משחקי ענק /חיצונית

 

 ום יוםסיכ 12:30-13:00

 

8:00-8:30 

קבלת הילדים בכניסה משחקים,  

 צביעה וזמן אישי 

 

 

 מפגש "בוקר טוב"  – 8:30-9:00

 

 פעילות בוקר  – 9:00-9:45

 קולאז' מהטבע 

 

ארוחת בוקר   - 9:45-10:30

 והפסקה גדולה  

 

 

יוגה    -פעילות  10:30-11:30

 בסבבים  -הפנינג פסח – מדברית

 

11:30-12:30   

ור/ פעילות  זמן חצר ומשחקי כד

 משחקי ענק /חיצונית

 

 סיכום יום 12:30-13:00

 

8:00-8:30 

קבלת הילדים בכניסה משחקים,  

 צביעה וזמן אישי 

 

 

 מפגש "בוקר טוב"  – 8:30-9:00

 

הכנת   פעילות בוקר – 9:00-9:45

 כרטיס ברכה אביבי  

 

ארוחת בוקר והפסקה  - 9:45-10:30

 גדולה 

 

 

צבעים חמים פעילות  10:30-11:30

 וקרים

 

11:30-12:30   

זמן חצר ומשחקי כדור/ פעילות  

 משחקי ענק /חיצונית

 

 סיכום יום 12:30-13:00

 

8:00-8:30 

קבלת הילדים בכניסה משחקים, צביעה 

 וזמן אישי 

 

 

 מפגש "בוקר טוב"  – 8:30-9:00

 

ליל  - פעילות בוקר – 9:00-9:45

 כוכבים 

 

ארוחת בוקר והפסקה  - 9:45-10:30

 ולה גד

 

 

חיות הלילה  -פעילות  10:30-11:30

 במדבר

 

11:30-12:30   

זמן חצר ומשחקי כדור/ פעילות  

 משחקי ענק /חיצונית

 

 סיכום יום 12:30-13:00

 

 במהלך ימי הפעילות, ייהנו הילדים מפעילות חוגית בסבבים כגון: ג'ודו, כדורסל, כדורגל, ריקוד ותנועה, צפייה בסרטים, ועוד. •
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