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ביקור באפריקה
  תרגיל כניסה למרחב 

מוגן
 הכנת חול צבעוני
  הכנת הדמות של 

 פליקס ומכתב
ראשון

ביקור בישראל
  הכרות עם מפת ארץ 

ישראל, "ביקור" 
בירושלים - אתרים 
מיוחדים בירושלים

ביקור בקניה
  מסע במרחבי 

הספארי
 פיסול חיות
 חידון חיות

 הכנת סלים מקליעה

תשעה באב
לא מתקיימת פעילות

ביקור בארגנטינה
    הכדור הוא עגול

משחקי כדור, תחרויות 
ורעיונות יצירה סביב 

כדורים
 סיפורו של מסי

ביקור ביישוב שלי
  חקר הישוב שלי

  הכנת ספר
  המלצות לטיולים 

בישובים

ביקור במקורות
המים שלנו

 כיצד אנו צפים?
  יתרונות ומשאבי טבע 

ייחודים לים המלח, 
נחל הירדן וסביבתו
 הכנת ערכת צוללן

נפש בריאה בגוף בריא
  פעילות ספורט אתגרי

   סדנאות יצירה –
נפש בריאה בגוף בריא

  סיפורה של 
האולימפיאדה

איטליה
  משחק העולם 

המופלא
 מוסיקה מהעולם
  יום פסטה-יצירה 

בישול ואתגר קבוצתי

פעילות מדעית
  היקום סביבנו, הכרות 

עם שביל החלב 
והכוכבים סביבנו

  הכנת ערכת מקרן 
כוכבים

ביקור באוסטרליה
  בעקבות האבוריג'ינים
הילידים האוסטרליים

 סדנאות יצירה
 הכנת מקלות גשם

  הכרות עם
חיות הכיס

ניסויים מדעים
  תכונות חומרים, זיהוי 

חומרים מהטבע
 הכנת מנורת לבה

סיכום
חפשו את המטמון

וטורניר משחקי חשיבה
חגיגת סיום!!

לפניכם תכנית קייטנה כוללת. עם פתיחת הקייטנה תשלח תוכנית יומית מפורטת לכל בית ספר 
בהתאם להרכב הקבוצות. 

התוכנית תותאם לגילאים השונים ותשלב פעילות לימודית לצמצום פערים בהתאם להנחיות 
משרד החינוך, פעילות חברתית מגוונת , ופעילות חווייתית הפגתית להנאה וכיף.

פתיחת הקייטנה
משחקי היכרות, פעילות 

גיבוש, תרגיל רעידת אדמה
טיסה נעימה מסביב 

לעולם עם פליקס
הכנת דרכונים

הבית שלנו ומפת העולם

שעות פעילות: 08:00-13:00 | כולל ארוחת בוקר קלה - כריך בכל יום | כולל הסעות
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קייטנת עולם ומלואו
קייטנת בתי ספר של החופש הגדולקייטנת בתי ספר של החופש הגדול
פריסת תכנית פעילות בתי ספר יסודיים

פירמידת המזון 
  משחק קומות 

בפירמידה
  חגיגת הארוחה 

הבריאה

יום מים
 חשיבות שתית מים 

 משחק מסלול
   חגיגת בועות סבון 

"הסבון מציל אותנו"

מגוון
מענים

יצירה
משותפת

רצף
חינוכי

חינוך בגזר
קהילותקהילהפרט


