קייצת אלונה – תשפ"ב – 2022
בית ספר חופש  -כתות א' – ג'
רכזת :נועה שחם
מדריך ראשי :רונן אסייג
רכז הדרכה :יובל שחם
מקום הפעילות :בית הספר "תל"י אלונה" בעמיקם
עלות 450 :ש"ח לחניכ/ה.
בית הספר חופש מיועד לילדי בית ספר אלונה בלבד.
התכנית נבנתה תוך שימת דגש למגוון תחומים והעשרה חווייתית הכוללת פעילויות שיא ,טיולים
בהתאם לגיל החניכים ,הפעלות בבריכה ,סדנאות ועוד .בנוסף ,החניכים יהנו במהלך התכנית משתי
סדנאות לפי בחירתם בזמן הפעילות 4 ,מפגשים לכל סדנא.
כל חניכ/ה יוכל/תוכל לבחור ביום הראשון של הסדנאות ( )3.7.22סדנא שבה הוא/היא י/תשתתף
במשך  4מפגשים .באמצע הקייצת ,ביום שלישי  , 12.7.22נחליף סדנאות וכל ילד יבחר סדנא שנייה
שבה הוא ישתתף עד סיום הקייצת.

פרטי הסדנאות
 .1סדנת תיאטרון – סדנה חווייתית בהדרכת השחקן רזי ישראלי .הכרות עם עולם הבמה
דרך משחקי תיאטרון ,עבודה קבוצתית ומפגש עם קהל.
 .2סדנת פיסול בבלונים – אומנות ויצירה דרך קיפול בלונים .ניצור מבלונים כתרים,
חרבות ,פרחים ,לבבות ,בעלי חיים ועוד  -בהדרכת אור גוטפריד.
 .3סדנת נינג'ה טיים ומשחקי שטח – תחרויות ומשחקי לחימה קבוצתיים ,משחקי
יחידים עם חרבות וכדורים  -בהדרכת גיל שדמי.
 .4סדנת צילום בטאבלט – נלמד לצלם ולערוך סרטים במצלמת הטאבלט .שימוש נכון
ומבוקר ברשתות חברתיות  -בהדרכת הילה דגן.
 .5סדנת תעופה וחלל – בניית דגמים מעופפים של מטוסים וחלליות ושיגור של הדגמים.
בהדרכת חברת SPACES
 .6סדנת יצירה בזכוכית – עיצוב ועיטור מפיות ,משטחים ומראות מזכוכית תוך שימוש
בחומרים מיוחדים כמו אבני זכוכית ,פסיפס ועוד .בהדרכת חברת .CPACE LIFE
 .7סדנת משחקי כדור מקצועית  -בכל יום נכיר ונשחק במשחק אחר מענפי הספורט עם
מדריך מקצועי בענף -בהדרכת רז גולדינר ורונן אסייג.
 .8סדנת מדברים עם כלבים  -בכשכושי זנב אנו מגיעים וביחד נפגש עם מגוון רחב וייחודי
של כלבים .שימת דגש בפעילות הוא על חוויה כלבנית עם נגיעה בעולם האילוף וטיפול
בכלבים .בהדרכת חברת "מדברים עם כלבים".
*לקבלת תכנית הקייצת יש לגלול עד הסוף.

הסעות
הילדים יגיעו מדי בוקר עם ההסעה או עצמאית עם הוריהם ,למתחם בית הספר "אלונה"
ואשכול הגנים ומשם יפוזרו לפעילויות בהתאם לתכנית המופיעה בחוברת.
חשוב מאוד! נא להביא בכל יום ארוחת עשר ובקבוק מים.
בשעות הבוקר:
מאביאל :בשעה 7:50
מגבעת ניל"י :בשעה 8:15
בצהרים:
פיזור החניכים מבית הספר לגבעת ניל"י בשעה  ,13:00לאביאל בשעה .13:15
הסעות לפרדס חנה-כרכור :תהיינה הסעות לפרדס חנה כרכור.

צהרון
יתקיים בסיום הקייטנה ,הצוות יאסוף את הילדים ממתחמי הפעילות אל מתחם הצהרון שבבית
הספר.
סיום בשעה .16:00
*נא לשים לב מדי יום לפעילות ולמקום בו היא מתקיימת*
**ביום בו תתקיימנה פעילויות חוץ  -יפוזרו החניכים בתחנות בישובים בהתאם לדפי
המידע שתקבלו במהלך הקייצת**

תכנית הפעילות
שבוע ראשון
יום ראשון3.7.22 ,
פתיחת בית הספר של החופש במתחם בית הספר אלונה .התארגנות בקבוצות ,הפעלה חווייתית
בתחנות קבוצתיות  +סדנאות בחירה
יום שני4.7.22 ,
יום כיף בבריכה בגבעת עדה  +פעילות יצירה ומשחקים
יום שלישי5.7.22,
יום עיצוב ואופנה – תכנון והצגת פרטי לבוש במסגרת קבוצתית  +סדנאות בחירה -בהדרכת
שנטי איזנברג
יום רביעי6.7.22 ,
מקבץ א'-ג'  -מתקנים מתנפחים – הפעלות ומשחקים קבוצתיים ,ריקודים ותחרויות קבוצתיות.
בהפעלת בני צדוק
יום חמישי7.7.22 ,
יום רטוב  -תחרויות ומשחקים רטובים ,כולל מגלשת הקצף הארוכה ביותר בארץ  +סדנאות
בחירה

שבוע שני
יום ראשון10.7.22 ,
יום אלטרנטיבי – תחנות יוגה ,דמיון מודרך ,קוראת בשוקו ועוד  +סדנאות בחירה
יום שני11.7.22 ,
יום כיף בבריכה בגבעת עדה  +פעילות יצירה ומשחקים
יום שלישי12.7.22 ,
יום בישולי שדה במתחם הקייצת  +סדנאות בחירה
יום רביעי13.7.22 ,
מקבץ א'-ג' – יום כיף בפארק "שביל התפוזים"
יום חמישי14.7.22 ,
בבוקר  -אולימפיאדת אלונה – תחרויות ספורט בין הקבוצות  +סדנאות בחירה

שבוע שלישי
יום ראשון17.7.22 ,
יום סדנאות  +שוק קח תן – החלפות משחקים וצעצועים בין ילדי הקייצת  +סדנאות בחירה
יום שני18.7.22 ,
יום כיף בבריכה בגבעת עדה  +פעילות יצירה ומשחקים
יום שלישי19.7.22 ,
יום תעופה וחלל – שיגור דגמי מטוסים וטילים  +סדנאות בחירה
____________________________________________________________________
יום רביעי20.7.22 ,
יום כיף בפארק המים בשפיים
יום חמישי21.7.22 ,
סיום הקייצת  -מסיבות קבוצתיות והופעות בפעילות סיום

