
לגעת בחלום
מידעון להורים, קייטנת:

הורה יקר,
אנו שמחים לבשר על הפעלת קייטנה חינוכית ומהנה שתעניק מסגרת מהנה ובטוחה, שתכלול תכניות חווייתיות לילדך.

הקייטנה תעסוק בנושא "לגעת בחלום".

                    

ך ר ה ל  י ג ה ת  ב י ט ח



לכל אחד חלום קטן:

"אולי אהיה שחקן? אולי אהיה נגן?"

בכל אחת משאלה מסתתר:

"אולי אהיה ספורטאי? אולי אהיה פסלת?"

יוצאים למסע בעקבות חלומות, נוגעים בחלום... מביעים משאלות...

מכירים אומנים, פסלים, ספורטאים ואלופים

כי לפעמים חלומות מתגשמים!



ביום התיאטרון נרים את המסך ונגלה שכל העולם הוא במה אחת גדולה, נציג, נכין תפאורה 
ותחפושות ונהיה כולנו לרגע שחקנים. 

ביום שנבקר בקרקס נכיר את אומני הלהטוטים, נלמד קסמים, נגלגל טבעות ונשמע סיפורים 
על ניסים ונפלאות.

ביום שנכיר את אומני הציור, נגלה את נפלאות עולם היצירה והצבע, נתנסה, נערבב, וניצור 
ממש כמו ציירים אמיתיים, עם כן ועם מכחול. 

ביום שכולו אומנויות לחימה נכיר את אומנות הג'ודו, נגלה מהי קפוארה, נשמע היכן נולדו 
אומנויות הלחימה, ומהי בעצם חגורה. 

ביום שנכיר אצנים, נרוץ למרחקים, נכיר מסלולים, נשתתף באולימפיאדה הראשונה ונקבל 
מדליות בכל מיני צבעים.

ועוד.. ועוד..



אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע ולחלוק עם ילדכם את החוויות שלו בכל יום:
 5/7 אומנות עיצוב הגינה

ומה מרגיע יותר מריח של
פרח נעים?

כיצד מטפלים בצמחים ובעצים?
יום של גינה, ערוגה, פריחה 
מרהיבה ועיצוב בירוק ובצבע. 

 3/7 יום פתיחת הקייטנה: 

שאיפות וחלומות
יום של התחלות ושל היכרות.

מכירים את חבורת הצעצועים מהחדר 
של יובל וכרמית, חולמים ביחד 

חלומות ומגלים תחביבים וכישרונות.

 4/7 כלים ונגנים

מה זה פורטה? מאיזו שפה 
שאולה המילה "לגאטו"? אילו 
משפחות יש בעולם כלי הנגינה?
נכיר נגנים ומלחינים מפורסמים, 

ונכין ביחד קונצרט מיוחד.

 6/7 אצנים ומסלולים

"למקומות.. היכון.. רוץ". מותחים 
רגליים ויוצאים לדרך. מי היו 

האצנים הראשונים?
מהם מסלולים הריצה?

יום של אצנים ושל גמיעת מרחקים.

 7/7 כל העולם במה

מרימים את המסך ופנימה 
מציצים. תפאורות, תלבושות, 

שחקנים ואבק של כוכבים.
ביום הזה נהיה כולנו שחקנים.

 13/7 אומנות הטיפול בבעלי חיים 12/7 מפסלים פסלים11/7 ספר לי סיפור 10/7 טעימות מאומנויות הלחימה

בעלי חיים הם חברים כל כך 
טובים ומרגשים. ביום שכולו 
בעלי חיים, נתקרב אל החיות 

הסובבות אותנו מרחוק ומקרוב.

 14/7 להטוטים בקרקס

חגורה שחורה או לבנה? היכן ומתי 
קדים קידה? מהי קפוארה? ומי 

בג'ודו הוא אלוף?
יום של מאסטרים, חגורות, 

אימונים ושמות מארצות רחוקות.

מי הוא פסל? ממה עשויים 
פסלים?

האם פסלים הם תמיד דוממים?
יום של פסלים מרחבי העולם, 

פיסול ועיצוב.

ומה מסתתר בתוך האוהל הגדול 
והמיוחד?

יום של קסמים, להטוטים 
ולוליינים.

הקרקס כבר כאן.. אתם באים?

ומי כותב את הסיפורים ואת 
הספרים שהם כמו חברים? אילו 
סיפורים אנחנו אוהבים לשמוע?

יום של סופרים, משוררים 
וסיפורים.

הכדור הוא עגול, והעולם הוא 
גדול.. נפגוש משחקי כדור 

מארצות שונות, נכיר שחקנים, 
אלופים ומגרשים מסוגים שונים.

יום עגול וקופץ.

נלווה את החברים בחזרה אל 
ארגז הצעצועים ונחגוג איתם 
את סיומו של מסע החלומות. 
כי חלומות לפעמים מתגשמים.

ביום צבעוני במיוחד ניגע בעולם 
הציור. נכיר ציירים מפורסמים, 

ציורים מארצות רחוקות 
וקרובות, נצייר וניצור ונקיים 
תערוכה מיוחדת מפרי עמלנו.

 17/7 הרקדן האוטומטי

וכשהמוזיקה פועלת, הגוף רוצה 
לרקוד. נזיז את הרגליים, נרים 

את הידיים וננוע לפי הקצב.
יום של רקדנים מכל רחבי 
העולם, מוזיקה וכלי נגינה.

 19/7 שרים במלוא גרון  18/7 בצבע ובמכחול

ואחרי שיש לנו מילים ומנגינה, 
נשאר לנו רק לשיר..

יום של זמרים, פסטיבלים 
ומופעי זמר. כי אצלנו כולם 

כוכבים.

 21/7 מסיבת סיום 20/7 בכדור ובמחבט



בקייטנת החלומות
כיף וגם שמחה

גם רוקדים וגם שרים
כל יום הוא חגיגה

חלומות כאן יש הרבה
תבחרו לכם אחד

ואולי נגשים אותו
אל תלכו.. יהיה נחמד

המנון קייטנה לגעת בחלום (במנגינת "במדינת הגמדים")
הנך מוזמן לשיר יחד עם ילדך את המנון הקייטנה

לה.. לה.. לה.. לה..
קייטנת חלום

לה.. לה.. לה.. לה..
כיף לנו כל יום

לה.. לה.. לה.. לה..
קייטנת חלום

לה.. לה.. לה.. לה..
כיף לנו כל יום... כל יום!



יוצרים ונהנים בקייטנת לגעת בחלום
בקייטנה הילדים ייצרו דברים וייהנו גם מערכות פעילות מיוחדות:

יצירות חולכוס שתייה אישית לצביעה 

יצירה שהיא משחק – בואו נדוג דגים תוף טים טם אישי ליצירה ונגינה



ספורט: קפוארה / ליגת החלומות / כל אחד יכול / חלום ספורטיבי / נינג'ה

מוזיקה: סיפור מוזיקלי / מקצבי הסוואנה / דראמס / קיץ מוזיקלי

תיאטרון: ארץ יצורי הפרא / מפצח האגוזים / נשף חיות / הקוסם מארץ עוץ

מיוחדים: חיות וחיוכים / מסך ירוק / שחמט / בועות סבון

פעילויות והפעלות בקייטנת לגעת בחלום

במהלך הקייטנה יופעלו חוגים ממגוון תחומים העוסקים בנושא הקייטנה:



מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות

כמידי שנה אנו שמים דגש על פיתוח מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות 

ולתת כלים עם המעברים בין גנים ובין גן לכיתה א.

במהלך כל יום הגננת/מפעילת הקייטנה ישלבו פעילויות באמצעות מפגש, 

משחק וסיפור שמתמקד בפיתוח המיומנויות של הילד.

פעילויות החוגים שיגיעו לגנים ישלבו למידה חווייתית באמצעות זיהוי 

אותיות, מילים ,מספרים צלילים, אנגלית ועוד.



בנוסף נעלה סיקור שבועי של פעילות הקייטנות.

                    

ך ר ה ל  י ג ה ת  ב י ט ח

מאחלים לכם חופשת קיץ מהנה ובטוחה
מחכים לכם בפייסבוק שלנו  "ילדות ראשונית-החברה העירונית ראשון לציון"

עם כל מה שצריך לדעת.


