ירושלמים בדרך הקלה  -קידיפס
נועה ,אורי הילדים השובבים והקטר הנהדר ,יוצאים למסע מרתק בירושלים ונפגשים במחוזות שונים
ומעניינים בו הם פוגשים את החברים ,אחים ,אחיות ,עצמם הסביבה והחיות.
אורי ונועה משתפים את הילדים במסעם במהלכו הם משתפים ,משחקים ,מספרים סיפורים מרתקים
ומפעילים את הילדים לאורך כל המסע.
מה בכל יום?
כל בוקר ייפתח עם הצגה קצרה בה יש בעיה ,נועה ואורי לא יודעים כיצד עליהם לנהוג בסיטואציה מסוימת.
הם מזעיקים דחוף את הקטר הנהדר מהרכבת הקלה ,והוא מבקש מהם להתכונן לצאת לדרך ,הקטר שואל מי
רוצה להצטרף אליו? בכל יום ילדי הקייטנה מצטרפים למסע מרתק .הקטר מוביל את נועה ואורי-ביחד עם
הנציגים לדרך לחפש את הקרון החדש בו מצפה לילדים הפתעה מעניינת חדשה בכל יום.
הצטרפו אלינו למסע מרתק בעולמם של נועה ,אורי והקטר הנהדר.

סדר היום והתכנים:
 7:30-8:00קבלת הילדים
 8:00-9:00הגעה /ציור חופשי  /משחקי קופסא והרכבה
" 9:00-9:15בוקר נע"-פעילות ספורטיבית מהנה
 9:15-9:45מפגש בוקר ,מורל או תפילה בהתאם לאוכלוסיית הגן
 9:45-10:15ארוחת בוקר (ממלכתי-שיר לפני הארוחה ,ממ"ד -ברכת המזון)
 10:15-10:30סדר וניקיון הגן בשיתוף הילדים
 10:30-11:00הפסקת חצר
 11:00-11:30משבצת קבוצתית (מפגש והרחבת הנושא היומי)
 11:30-12:00יצירה
 12:00-13:00פעילות משתנה
 13:00-13:30ארוחת צהריים (ממלכתי-שיר לפני הארוחה ,ממ"ד -ברכת המזון)
 13:30-13:40דמיון מודרך ושחרור /חוג /פעילות מקפיצה
 13:40-15:00פעילות משתנה  /יצירה
 15:00-15:30מפגש סיכום היום ומורל
 15:30-16:00איסוף ,ציור חופשי  /משחקי קופסא והרכבה
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פרטי התוכנית:
הדמויות המלוות את התוכנית :נועה ,אורי והקטר הנהדר!
תוכנית הקייטנה ע"פ נושאים מרכזים :2-15/08/2017
יום א

יום ב

יום ג

יום א6/8
יום המשפחה

יום ב7/8
יום נתינה

משפחה אחת
גדולה

חברות זה ערך

יום ג8/8
יום הכנסת
אורחים
מארחים
בירושלים

יום א13/8
יום חיות
חברים של
החיות

יום ב14/8
יום המשאלות
חולמים
ומגשימים

יום ג15/8
יום סיום ופרידה
הרכבת הגיעה
ליעד!!

יום ד2/8
יום פתיחה
והכרות
הרכבת של
משפחת
ירושלמי יוצאת
לדרך
יום ד9/8
יום סביבה
משפ' ירושלמי
שומרת על
הסביבה

הקייטנה החל מה 2-15/08/2017לא כוללת ימי שישי.
הקייטנה כוללת ארוחת צהריים חמה (כשרות מהדרין) בכל יום.
יש לשלוח כל יום עם הילדים  ,בקבוק אישי ,כובע ,וארוחת בוקר.

חוגים ופעילויות בזמן הקייטנה (לכל גן בהתאם לאזור יותאמו שני סוגי הפעלות):

חוג תנועה  -בריקודים קיצביים ומשחקים חברתיים
חוג זומבה לילדים -ריקודים ומשחקי חברה וספורט בשילוב אביזרי תנועה
קיידסטייק -הפעלה מוזיקלית פעילה לילדים
בלונאים  -סדנאת בלונים במגוון צורות
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יום ה3/8
יום בריאות
שומרים על
בריאות
יום ה10/8
לקראת שבת
לקראת שבת

חוג משחק ותיאטרון -עולם המשחק לילדים ,דרך משחק בהצגה עם תלבושות ואביזרים
חוג תנועה ומוסיקה -ביזר משתנה בכל פעם .אביזרים מגוונים ומדליקים .ספורט
בועות סבון – מפריחים בועות
סדנאות יצירה -מגוון סדנאות יצירה .
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