
 

 

 

 

 

 הורים יקרים,

 ג'.-מתחילה קייטנת פסח לילדי כיתות א' עוד רגע

 כפי שפורסם, את הקייטנה ידריכו חברי מכינת "אדרת" הפועלים בעיינות.

 וחצי האחרון בהכנת פעילויות ועזרים מתאימים.בחודש חברי המכינה עבדו קשה מאוד 

 לרוב גם ישמרו הכיתות האורגניות. והקייטנה תתקיים על פי חלוקה גילאית, 

 מדריכים. 2-3לכל כיתה ישובצו 

 מצורף לו"ז הקייטנה.*

 

 :הקייטנהלהלן כמה הערות והנחיות לגבי שבוע 

 .08:00-13:00)לא כולל יום ו'(, בין השעות  22-28.3.18הקייטנה תתקיים בין התאריכים 

 מהמושבים. 07:30הסעות יצאו בשעה 

)קוטג'/ גבינה לבנה/ חומוס ומנת פרי(. במידה וילדכם אינו מתחבר ילדים ארוחת בוקר תסופק ל
 לתפריט המוצע, יש לציידו בכריך.

 יש לעדכן את צוות הקייטנה במידה ויש ילדים אלרגיים.

  כובע ובקבוק מים!נעליים סגורות בבגדים נוחים, נה יש להגיע לקייט

  .עיינות ח', באולם הספורט, ובמרחבי כפר הנוער-כיתות ז'של  מבנההתתקיים באזור  קייטנהה

 , אנימציה ועוד.דרמהמדעים, ילדים מפעילויות חיצוניות בתחום הה ייהנובמהלך הקייטנה 

ובמידת הצורך בהשארת  בעיות משמעת או מקרים של אלימות יטופלו ע"י המדריך ורכז הקייטנה

   ילד בביתו ואף הרחקה מהתכנית. במקרה זה לא יבוצע החזר כספי.

 
 

 :מנהלי המכינהים ניתן לפנות למועצה או לצוות לפרטים נוספ

  054-4380072הילה 

 054-4380161מתן  

 

 בברכה,

 קארין גזלה

 מנהלת מחלקת חינוך



 

 

 :הקייטנה  לו"ז

 
 

 

 

 - חמישי יום עבודה שעות
 היכרות יום

22.3 

  -ראשון יום
 25.3 כפרי יום

  -שני יום
 הסביבה איכות יום

 26.3 וספורט

 – שלישי יום
 הישרדות יום 

 27.3 בטבע

  -רביעי יום
 28.3 חיות יום

 התכנסות 8:00-8:15
 הגעה ורישום

 ורישום התכנסות
 הגעה

 ורישום התכנסות
 הגעה

 וםוריש התכנסות
 הגעה

 ורישום התכנסות
 הגעה

 -בוקר פעילות 08:15-08:45
 בוקר הצגת

 וריקודים
 (ספורט אולם)

 -בוקר פעילות
 בוקר הצגת

 וריקודים
 (ספורט אולם)

 -בוקר פעילות
 בוקר הצגת

 וריקודים
 (ספורט אולם)

 -בוקר פעילות
 בוקר הצגת

 וריקודים
 (ספורט אולם)

 -בוקר פעילות
 בוקר הצגת

 וריקודים
 (ספורט אולם)

 פעילות 08:45-10:00
 היכרות
 משחק
, פתיחה
 חברי הכרות

 הקבוצה
, ומדריכים

 לוז הצגת
 ... קייטנה

 
 פעילות דרמה

 : בכפר פעילות
 חורשת/  חי פינת

 אקליפטוס
 . חממות( / יצירה)
 אולי' ג כיתה*

' ד 45.) בבוץ בניה
 ( לתחנה

 
 

 פעילות מנהיגות

 אקולוגית פעילות
 :  המחזור אומנות

 מחומרים יצירה
 ותאפשר ממוחזרים

 קבוצות/ בתחנות
, טואלט נייר גלילי

, מחולצות תיקים
, צמידים,  שרשרות
 ... סימניות

 
 פעילות מדעים

 פעילות מנהיגות

 בתחנות פעילות
 odtו הישרדות

 מדורה על בישול
  אוכל של אומץ

  הגיון חידות
  דורגל

 V הליכת
  ספירלה

 ...  עכביש כורי
 

 פעילות אנימציה

 חיות משחקי
 :בקבוצות

  פנטומימה
  יצירה

  פילים תופסת
  עכבישים תחרות

 
 

 פעילות מדעים
 פעילות אנימציה

 פיתות הכנת אוכל הפסקת אוכל הפסקת אוכל הפסקת 10:00-10:45
  בטאבון

 אוכל הפסקת

 פעילות 10:45-12:15
 בבית בתחנות

 של הספר
:  הכרות
, שם בחירת

 המנון הכנת
, דגל, קבוצתי

 אמנה
 ...חברתית

 : בכפר פעילות
 חורשת/  חי פינת

 אקליפטוס
 . חממות( / יצירה)
 אולי' ג כיתה*

' ד 45. .) בבוץ בניה
 (לתחנה

 ספורט יום פעילות
 לפי בתחנות
  קבוצות

 בתחנות פעילות
 odtו הישרדות

 מדורה על בישול
  אוכל של אומץ

  הגיון חידות
  דורגל

 V הליכת
  ספירלה

 ...  עכביש כורי

 פרידה פעילות
  בקבוצות וסיכום

10:45-11:45 

 יום סיכום  :4512:15-12
 בקבוצות

 לאזור וחזרה
 . ההסעות

 יום סיכום
 וחזרה בקבוצות

 . ההסעות לאזור

 יום סיכום
 וחזרה בקבוצות

 . ההסעות לאזור

 יום סיכום
 וחזרה בקבוצות

 . ההסעות לאזור

 מופעי הצגת
 !סיום
 סיכום דברי

 כל של ופרידה
-11:45 הקיטנה

12:45 

 להסעות פיזור  להסעות פיזור  להסעות פיזור להסעות פיזור  להסעות פיזור 12:45-13:00



 

 

 

 
 


