
ישראלית ילדות 
מידעון להורים, קייטנת:

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

הקייטנה תעסוק בנושא ארץ ישראל. 

                    

ך ר ה ל  י ג ה ת  ב י ט ח

סיפור הקייטנה מפגיש אותנו עם זמזם ובזיק, חברים מכוכב אחר אשר נחתו בטעות בכדור הארץ,
והגיעו במקרה אל ארץ ישראל שלנו היפה והאהובה.

יחדיו נצא למסע מיוחד דרך שבילים, נופים ונעמיק את הקשר והשייכות לארצנו.



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!

בקייטנה תינתן לילדכם ארוחת בוקר מזינה וטעימה. 
ב ת י א ב ו ן !



אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע ולחלוק עם ילדכם את החוויות שלו בכל יום:
 26/7  משחקים של פעם

ובמה שיחקו כאן פעם?
האם היו כאן מחשבים?
האם שיחקו באבנים?

יום שכולו משחקים של פעם, 
של חוויות ושל חברים.

 24/7 נוחתים בישראל

חברים מכוכב אחר באו אותנו לבקר.
נכיר את החברים החדשים, נשמע 
מאין הם באו, ונתחיל איתם את 

המסע בארצנו האהובה.

 25/7 בונים ארץ חדשה

איך נולדת מדינה?
מי היה כאן ממש בהתחלה? 

נעבור אחורה בזמן ונעבור יום 
מרתק של אוניות, חלוצים 

ודגלים.  

 27/7 זה הבית שלי

נבקר עם הילדים בבתים מסוגים 
שונים, נבנה בתים, נכניס אורחים, 
ונכיר בתים מעניינים של בעלי חיים 

שגרים בסביבה.

 28/7 מים חיים

ביום שכולו מים, נכיר מקורות מים 
שבהם התברכה ארצנו,

נבקר בכינרת, ונגלה כיצד מגיעים 
המים מהכינרת

אל הברז אצלנו בבית

 3/8 טיול בעיר הבירה 2/8  יום חם במדבר1/8 בכפר, בקיבוץ ובמושב 31/7 מטפסים על הרים

מהי עיר הבירה של ישראל?
מה מיוחד בה?

אילו מקומות חשובים יש בה?
יום של אבנים ירושלמיות,

של מקומות קדושים ושל שוק צבעוני.

 4/8 במקום הנמוך בעולם

האם הר הוא תמיד גבוה?
האם אפשר לגור על הרים?

ומה קרה להר שפיהק?
נטייל ברחבי ישראל על הרים 

גבוהים, נשמע על הרים מושלגים, 
ועל הרי געש מופלאים. 

ביום של חול ושל שמש,
נבקר במדבריות של ישראל, 

נשמע מי יכול לגור במדבר החם? 
מהו צבר? ולמה חשוב להיות 

תמיד חכם בשמש.  

ביום שכולו מלח,
נקפוץ רגע לים המלח, נגלה מי 

הם בעלי החיים הגרים בסביבתו, 
נשמע על הנטיפים ונאכל 

מאכלים מלוחים.

מהו קיבוץ? מי גר בכפר?
מיהו חקלאי?
ומהי גינה?

יום של חיבור לאמא אדמה ושל 
חקלאות ישראלית בכחול לבן.

יום של מוזיקה ישראלית,
שירים וחרוזים.

נשמע שירי ילדות, ננגן בכלי 
נגינה שנכין בעצמנו,

ונהיה כולנו חלק מתזמורת אחת 
שמחה וגדולה.       

הגענו לסוף המסע של זמזם ובזיק. 
ניפרד מהחברים החדשים שלנו 

בנשיקות וחיבוקים,
נשיר, נרקוד,
ונשלח איתם

את כוכבי המשאלות.

האם כולנו נולדנו כאן?
מי המציא את השפה העברית? 

מאלו ארצות הגענו? 
יום של קיבוץ גלויות, מתכונים 

בריאים ממקומות רחוקים, 
תלבושות וצלילים. 

 7/8  ט' באב

סגור

 9/8  ספורט ישראלי 8/8 קיבוץ גלויות

מהו הספורט הלאומי?
מיהם הספורטאים הכי אלופים 
בישראל? מהי אולימפיאדה? 

יום של ספורט, חגורות שחורות 
ותחרויות ברוח ספורטיבית 

וחווייתית.
 

 11/8 חגיגת סיום המסע 10/8 יום במקצב ישראלי



המנון קייטנת ילדות ישראלית (במנגינת "כאן נולדתי"- הפזמון)

בוקר טוב לכם 
בוקר טוב גם לעצמי

יום חדש מתחיל היום
בקייטנה

בארץ ישראל שלי
נטייל בקייטנה

ויהיה לנו כאן כיף
גם עוד שבעים שנה

(פזמון חוזר):
בארץ ישראל שלי

נטייל בקייטנה
ויהיה לנו כאן כיף

גם עוד שבעים שנה



יוצרים ונהנים בקייטנת ילדות ישראלית
בקייטנה הילדים ייצרו דברים וייהנו גם מערכות פעילות מיוחדות:

כובע בד וטושים לצביעה – חופשה נעימה

יצירה חוף ים תלת מימד בשילוב צדפים 

יוצרים כדור שלג ישראלי
צנצנת פלסטיק  |  מיני כדורי קלקר  |   נצנצים כחולים  |   מדבקות דגל ישראל  |   מגוון חיות מפלסטיק



פעילויות והפעלות
בקייטנת ילדות ישראלית

ספורט: קפוארה/ משחקים של פעם / משחקי ילדות / חלום ישראלי/נינג'ה

מוזיקה: סיפור מוזיקלי / מקצבי קדם / דראמס / צלילי ילדות

תיאטרון: דודי שמחה אוהב חיות / סבתא מינה / סיפורים שכולנו מכירים

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

במהלך הקייטנה יופעלו חוגים ממגוון תחומים העוסקים בנושא הקייטנה:



מיומנויות למידה
מיומנויות 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.

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

עם כל מה שצריך לדעת.
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