
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים!
 !בגני הילדים קייטנות הקיץפתיחת אנחנו שמחים ונרגשים לקראת 

 ריכזנו עבורכם כמה פרטים חשובים לקראת פתיחת הקייטנה, לעיונכם.

 טרנט שלנו:נמופיע באתר האיאנו מזכירים שכל המידע המלא, המתעדכן והרלוונטי 

 

 

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם במגוון דרכים:
 

 

 

 

 

  

לצפייה בעמוד הקייטנות 
 לחצו כאןבאתר 

לשליחת הודעה 
 בוואטספ לחצו כאן

לשליחת דוא"ל 
 לחצו כאן

לחיוג למוקד 
 הטלפוני לחצו כאן

לאתר האינטרנט 
 שלנו לחצו כאן
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 "סיפורים מסביב לעולם"! – הילדים בגניקייטנות הקיץ 
 

של משרד החינוך,  "גנים ובתי ספר מלמדים בחופש הגדול"תכנית הקייטנה פועלת במסגרת   כללי | .1
, )בהתאם למחזור אליו נרשמתם( בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 1-29.7.21בתאריכים  ותתקיים 

ומעשירה  במסגרת הפעילות יהנו הילדים מפעילות חוויתית. 7:30יפתח בשעה  הגן. שער 7:30-13:00
 ית "סיפורים מסביב לעולם".בהתאם לתכנ

 
לדים עם אין לשלוח את הי. ארוחת בוקרו בקבוק מיםבש לצייד את הילדים בכל יום ימה צריך להביא? |  .2

 !בימים הראשונים לקייטנה יקבלו הילדים את חולצת הקייטנה כפכפים.
 

, הגן ממהלך השנה הרונים, צוותצוותים חינוכיים, המורכבים מצוות הצצו בכל גן ישוב הצוותים החינוכיים | .3
 . וכן מצוותים נוספים. לוח שיבוצים מפורט ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו

 
לא תותר על מנת לשמור על הזהירות,  -שימו לב .לגןאם ילדיכם אינם חשים בטוב, אין להגיע  קורונה | .4

 .לגן כניסת הורים
 

ת העשרה הצוותים החינוכיים יפעלו ע"ב חוברבקייטנה נצא למסע בו נפגוש ארצות ועמים.  תוכנית יומית: .5
המיקוד יהיה בעבודה בקבוצות קטנות לקידום הילדים ולצמצום פערים  מפורטת ובה תכנית יומית.

 חברתי וסנסומוטורי.-התפתחותיים בהיבטים: לימודי, רגשי
 .כישורי חיים חברתיים ישולבו בתוכנית הכללית ובדגש על הקשבה לצרכים והמשך פיתוח -היבטים רגשיים 

  .לילדיםהשונים העשרת הילדים בנושאים מתחומי הדעת  -תכנים לימודיים 
פעילויות המאפשרות לילדים פיתוח מוטוריקה גסה מיקוד בפעילויות  -תנועתית  -מוטורית -פעילות סנסו

במרחב החצר והחוץ גני )משחקי תנועה, ריקוד, פעילות גופנית וכו'( ומוטוריקה עדינה )גזירה, הדבקה, 
פעילויות הבעה בחומרים לשם עיבוד רגשי של  -עה לישה, ציור, פיסול וכו'( לאורך כל שפעילויות יצירה והב

 חוויות הילדים וביטוי אישי.
 

ף, תיפוסדנת  ת, לדוגמא:פעילויות חיצוניו 13-יהנו הילדים מ מסגרת הקייטנהב | פעילויות חיצוניות .6
 .דרמה ותיאטרון, סדנאות נותפעילויות ספורט, יצירה ואומפעילות מדע, מופע גיטרה, 

 
ומועד מיקום / היכל התרבות.  יצאו הילדים ליום חוץ לקולנוע שוהםבמסגרת הקייטנה  | יציאת חוץ .7

היציאה יש לשלוח את  ביום , מראש.בנפרדבהתאם לכל אחד מהגנים, והודעה תימסר  תנוהפעילות יש
 !וכובע הילדים עם חולצת הקייטנה


