
"בית ספר לחופש הגדול" א-ב באומניות ותרבות בנושא חברות, ערכים בשירים ובסיפורים.
פעילות חוויתית לילדים השוזרת בתוכה תכנים המטפחים ומקדמים את הילד לחיים טובים בחברה. 

התוכנית עשירה במגוון הפעלות: המחזה, כתיבה יצירתית, מחול, ספורט, שירה, יצירה והקרנת סרטים. 
במהלך הקייטנה הילדים יערכו ויכינו עיתון ובנוסף יעלו הצגה בהדרכת במאי בימת הנוער למופע הסיום. 

במהלך כל ימות הקייטנה הילדים יעסקו בעבודות יצירה שיוצגו בסוף הקייטנה בתערוכה בפני ההורים.

*ט.ל.ח *ייתכנו שינויים עפ"י בתי הספר

בית ספר לחופש הגדול
בתאריכים 21-3 ביולי | בין השעות 13:00-8:00

3.7 | יום ראשון
הכרות

קבלת פנים חגיגית
משחקי גיבוש

מעגל מתופפים

4.7 | יום שני
חברות

מהי חברות? 
מאת מירב האוסמן 

הקראת הסיפור ופעילות 
יצירתית

5.7 | יום שלישי
עבודה בצוות

"אני ואתה נשנה את העולם" 
מאת אריק איינשטיין

קארטינג

6.7 | יום רביעי
משפחה

"פתחו את השער" 
מאת קדיה מולודובסקי

7.7 | יום חמישי
נתינה

"העץ הנדיב" 
מאת ש. סילברסטיין

הפעלה ספורטיבית

11.7 | יום שני
עבודה בצוות

"הצפרדע החירשת" 
כוחה של מילה

ODT גיבוש, שיתוף 
פעולה ומשחקי מיומנויות

12.7 | יום שלישי
 משפחה

"הילד הרע"
מאת לאה גולדברג

הצגה "לירון האווירון"

13.7 | יום רביעי
נתינה

"המטריה הגדולה של אבא" 
מאת לוין קיפניס. פעילות 

יצירתית בעקבות סיפור

סרט תלת מיימד

14.7 | יום חמישי
השווה כשונה

"הביצה שהתחפשה" 
מאת דן פגיס

פעילות יצירתית בעקבות 
סיפור

18.7 | יום שני
השונה כשווה

"ילדה מזלג, ילדה כף"
מאת נורית זרחי

כדורי ענק צפים

19.7 | יום שלישי
חברות

"למה לחתולה אין חברים"
מאת ענת אומנסקי

זומבה

"עיתונאים בשטח"
הפקת עיתון קייטנה 

20.7 | יום רביעי
הערכות למסיבת הסיום

הכנה ל"כוכב נולד" 
לקראת מסיבת הסיום

פעילות שיא אחה"צ 
בליווי ההורים-הצגה 

של ילדי הקייטנה

17.7 | יום ראשון
עבודה בצוות

"משל ועלילה על שיתוף 
פעולה"

הפעלת מחול

10.7 | יום ראשון
חברות

"יש לי חברים" 
מתוך נשיקה בכיס

הצגה "שומדי הארנב" 
בימת הנוער

21.7 | יום חמישי
פרידה וסיום

ביקור בתערוכה פרי  
יצירותיהם של הילדים


