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 וצחוק שמחהשבוע  שבוע ראשון  

 

 נושא שבועי:  

 אותי זה מצחיק

 3/7יום א   
 

 4/7יום ב  
 

 5/7יום ג    
 

 6/7יום ד  
 
 

 7/7יום ה  
 
 

 בשמחה וצחוק קבלת הילדים 
 

 סדנת צחוק עם הצוות 
פעילויות - איזה יום שמח לי היום 

 שטוזים.  -משחק, סיפור ושיר
 כנת דגל הקייצת ה

יוצרים עם מיה אלמוג:  
                          העולם מחייך! 

                         צירה של מפת עולם  י
 .        המורכבת מחיוכים

 
 ממשיכים בגני האשכול:   

 מהגן לכתה א' -מעברים: גני חובה
 איזה יום שמח לי היום -גני טרום

מחומרים   הכנת סמיילים שונים
 ממוחזרים 

 במהלך היום
 תרגיל לשעת חירום 

 
 שמחה בלב, 

שמחה בכל מקום בו 
 . נמצאים

 

 אפיית עוגיות  
 . חייכנים ואותיות

 "נהנים , שמחים ו"משחקים

 : עם אלה רונן
טקסים  פעילות סביב  

שבטיים ואגדות  
שמחה, צחוק  המביעות  

                            והנאה. 
 ממשיכים בגני האשכול: 

מהגן   -מעברים: גני חובה
 לכתה א' 

המחזת הסיפור   גני טרום:
 ''מוכר הכובעים''. 

 
יום מצחיק עם הצוות                 

 וצוחקים  נהנים , שמחים
 :בגנים הפוךביום 

 

 ללילה:  היום הופכים את 
    , עם פיג'מותלגן באים          

 בונים אוהלים, 
 מקשטים עם כוכבים  

 ממסיבת פיג'מות ונהנים 
 בתוך האוהל  יםסיפורו
 . ספרייה באה לגן""ה צוות עם 

 

 ממשיכים בגני האשכול 

   -מעברים – גני חובה
 מהגן  לכתה א' 

 -גני טרום
 משחקי מדע 

 יול יום ט
 בית ספר אלונה ל

ילדי  לכל 
 . האשכול

ילדי החובה יגיעו  
ראשונים לפעילות  

מעברים והכרת מתחם  
 בית הספר. 

הטרום יצטרפו  די  יל  
וכולם   אליהם בהמשך 

יום נופש  יחד ייהנו מ
, מתקנים  בביה"ס  פעיל

מתנפחים, הפעלות וכיף  
 רב עם 

 בני צדוק 

 
 אותי זה משמח ומצחיק 

 
 

 יום ליצנים: 
 - " ליצנים קטנים אנחנו" 

מכינים כובעים   – מתחפשים לליצנים 
ק  לשמח ולהצחימצחיקים ואביזרים 

 : עםבמועדון גמלאים ה במסיב
 . מיקי הליצן

 

 : ממשיכים בגני האשכול 
 א' -מעברים מחובה ל -גני חובה
 חשיבות -"חכם בשמש"  -גני טרום 

 . הכללים להגנה מפני השמש
 



 
 

 שבוע שני 
 

 צמיחהשבוע 

 נושא שבועי:  
ופרחים  עצים 

 בממלכת הצמחים
 

 10/7יום א   
 

 11/7יום ב   
 

 12/7יום ג  
 

 13/7יום ד  
 

 14/7יום ה  
 

  
 שסביבנו הטבע

 ברכות לשמש 
 

 פעילות עם 

 אלה רונן
טחינת  ,  הנבטת זרעים, ברכות לעץ 

ניסויים  ,  ניסויים בהנבטה,  זרעים
  כל ילדלהכנת עץ אישי  , בהשרשה

 . ומה אני הכי אוהב 
 

 מבקרים את הגמלאים 
 רוקדים שרים ושמחים

 ריקודי צמיחה ושמחה עם 

 עם שושי 
 ורה לריקודי עם. המ

 
 בגני האשכול:   

 -גני חובה
 מגן חובה ל א'  -מעברים -

בעזרת צמחים ובעלי   משחקי חשבון 
 חיים. 

 
 -גני טרום 

ה יציר "   –בממלכת הצמחים מסע -
 אני אוהב"של הצמח ש

 
 שסביבנו  מכירים את הטבע

 

 גני חובה: 
נוסעים מהגן לביקור  

 בבית ופעילות 
 . הספר אלונה

ביקור בעולם הצומח  בבית  
 הספר. 

 פעילות בכתה א'. 
 מפגש בספריה. 

 

 : גני טרום
 יוצאים לטיול 

 .ג. ניל"י במושב
  והצמחים  בעקבות העצים

נמצא אוצרות בטבע חומרים  
נגישים וזמינים, הכנת  

מוביילים, מנדלות ותמונות  
 טבע שונות. 

 
 , נלמד פיקניק בטבענערוך  

 מאין באים הקפה והקקאו ? 
 

 פעילות להכנת ונהנה מ
 .  משקה שוקו קר

 
 
 
 
 
 
 

 
 ומים  צמחים יום של 

 עם הצוות                
 
 

כיצד נכיר צמחים מועילים לאדם ו 
הם עוזרים לנו לצמוח ולגדול וגם 

 לצמיחה. את חשיבות המים  
 

 משקה  בריאות מן הצומח. נכין 
 

 נשחק במשחקי מים עם חברים 
   .בועות סבוןעם  כין צורות ונ

 . נרטיב את עצמינו ויהיה כיף
 

 
 בגני האשכול:  

 -מגן חובה ל  -מעברים - גני חובה
 האותיות.  משחק א'
 

 : גני טרום
 שעשועי מספרים. 

 
 
 
 
 
 

 
 יום זה"ב 

 
 פעילות עם הצוות 

עוצרים   -זהירות בדרכים :
לפני שנפגעים. מכינים  
עצמינו לקראת היציאה  

הכרת הכביש   .לחופשה
ומעבר החצייה הכנת  

 . תמרורים
 

התנסות מחוץ לגן בכללי  
משחקי   . הבטיחות

 . התמצאות במרחב
 
 

 :לכולם  הצגה

 זהירות "
 ובות בדרכים"ב

 בצהרון רימון 
 

 בגני האשכול:  
מגן   -מעברים - גני חובה

 חובה ל א' 
 

  משחקי חשבון: גני טרום
 בעזרת צמחים ובעלי חיים. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 יום טיול 
 של כל האשכול 

 
 
 
 

 גני אלון וחצב  -טיול

   "תום  בוסתן"ל

 בכרם מהר"ל. 
 
 
 
 

 גפן ורקפת טיול גני שקד, 

   "חוות הנדיב"ל

 בכניסה )לרמת הנדיב(
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 שבוע חברות  שבוע שלישי 
 נושא שבועי: 

 בין חברים 
 17/7יום א  

 
 

 18/7יום ב  

 

 19/7יום ג  

 

 7/02יום ד  

 

 21/7יום ה 

 

  
 החברים שלי ואני: 

 
פיתוח וטיפוח מיומנויות של עזרה 
לזולת, הקשבה, סבלנות וסובלנות  

 דרך סיפור ומשחק. 
 

 שבוע חברות 
 עם מיה אלמוג 

כולנו קשורים כמו רשת אנושית  
גדולה. ניצור קשרי חברות  

ונטווה יחד רשת חברות גדולה  
   וענקית

 . לכל ילדי קייטנת האשכול
 

חפש את המטמון  קבוצתי במתחם 
 האשכול 

 

 
 בגני האשכול:  

משחקי  -כתה א'מוכנות ל גני חובה
 ספירה ומניה , חשבון

 בין חברים.ם אורח חיי -גני טרום

 
 מהי חברות 

 ואיך נהיה חברים טובים?
 

פיתוח המודעות לשיח מכבד  
 התנהגות ראויה לחבר. 

 'דידי. מפתחות הקסם של 

: נוסעים  גני חובה
מהגן לביקור בבית 

 . הספר אלונה

 פעילות בכתה א' 
 פעילות במרכז הפיסו

 : אלה רונןעם 

 "ספורט עם חברים " 
פעילות ספורט אתגרי  

בקבוצות המעודדים   \בזוגות
 שיתוף פעולה. 

 
 חברות  ני טרום:ג

 עם גנים  פעילות באשכול 

 :אלה רונן

 "ספורט עם חברים " 
פעילות ספורט אתגרי  

בקבוצות המעודדים   \בזוגות
 שיתוף פעולה. 

 

 
 כל אחד יחד ומיוחד

 
 

 קבלת האחר והשונה 
 

 ,  ומשחקי חברה דרך סיפור
 , י ספורט של פעםשחקמ

 משחקים היתוליים 
וציוד נופש פעיל ייחודי נלמד  

 להכיר טוב יותר האחד את השני. 
 
 

 בגני האשכול:  
 מוכנות לכתה א  גני חובה
 משחק החברות   – ט. חובה

 
 

 

 
 חברים טובים אנחנו 

 
 מתכוננים

למסיבת סיום ומכינים 
 וקישוטים למסיבה  אביזרים

 
 

 כדורגל  חוג נהנים מ
עם המאמן החדש של  

 אלונה: 

 אשתמקר יוסי 
 

 בגני האשכול:  
 לקראת לכתה א'  - גני חובה

 זוגי אי זוגי -מספר סודר 
 משחק חשבוני במרחב 

 -גני טרום
  -מילים מחברות בין חברים

 שעשועי מילים  
 
 

 
 

 
 

 
 ת סיוםמסיב

 של חבריםמסיבה  
 פעילות סיכום ו

 
 

 . משחקי תנועה וחברה
 הכנת כדורי שוקלד 

 
 :מסיבת סיום במועדון גמלאים

 מסיבה של חברים  
 קצב, תנועה ומוסיקה, 

 כלים שונים  נכיר 
 עם:  מוסיקה ססגונית ומגוונתו

 שי ממן 
 
 
 
 

 
 
 

 


