
 

 

 
 שנה"ל תשפ"ב -חוגי הצהרוניםתכנית הפעילות ב

 

 -חוג בקצב הגוףסולי חבני 
הקשבה וכיבוד  ,שיתוף פעולה, גיבוש הקבוצהבהתלמיד יכיר בגופו ויחווה סיפוק, הצלחה וביטחון אישי, עבודה 

יחוש מסוגלות, ילמד מושגים תנועתיים, נעבוד על מוטוריקה עדינה וגסה בפרט דרך התנועה התלמיד  האחר.
 קואורדינציה, כוח וגמישות שרירי הגוף מוזיקליות וקצב.

 

 -ידיים יוצרותאיריס גרינבאום 
אנו נחשוף את הילדים לעולם המשחק והתאטרון, תוך פיתוח דמיון, יצירה אישית, תנועה, הבעת רגשות, עבודה 

 טכניקות משחק ותיאטרון. בקבוצה, דמיון, יצירתיות,
כמו כן ישולבו אביזרי תחושה  במהלך החוג ישולבו גם קטעי מוסיקה קלאסיים במהלך המחזת סיפורים,

 ותנועה.
 

  -סיפורי חיותפזית חוגים  
 , ועל בעלי חיים ממשפחות שונות.נלמד על צורות חיים בטבע

נכיר בתמונות בובות ואביזרים שונים, הפעלה בעזרת אביזרים ובעזרת משחקים, סיפורים תנועה  בכל מפגש
 וקבוצתית, התפתחות רגשית והתנהגותית ויקבלו כלים להצלחה. יחוו הילדים העצמה אישית ודרמה.

יאפשרו להם לשפר ולחזק את יכולותיהם, שיפור הערכה עצמית, ביטחון עצמי, יכולות חברתיות התכנים 
 ותפקוד בקבוצה.

 

  -הטבע ובעלי החייםיפה ג'ירפה 
הטבע ובעלי החיים, איכות הסביבה, שמירה על כדור הארץ  בנושאים הבאים: העשרת הידע של הילדים

 ובארצות שונות.ולמידה על התנאים באזורי אקלים שונים 
להתבוננות הסביבה, למחקר ולסקרנות שיתוף פעולה באמצעות משימות נית הקניית כלים מטרת התכ

משותפות, עבודת צוות, תקשורת מילולית, הקשבה לאחר, דחיית סיפוקים, מוטוריקה עדינה וגסה, אכפתיות 
 ומעורבות אישית, אמפתיה ויצירת גבולות.

 

 -תדרים בצבעיםפרי ברמן 
משולבת דרך תהליכי יצירה, תנועה, תאטרון של הצבעים,  ההפעלה ם של הילדים.החושיכל  דרך והפעלהמוש שי

ולהכיר  וכדי ללמוד להתמודד עם סיטואציות בעצמךמוסיקה ותחושה במטרה ליצור איזון, רוגע וחיבור עצמי 
 .קשת הצבעים שבטבעאת 

 

  -דרור כהן דרמה
רגשות, שיתוף פעולה, הקשבה  על עצמם ועל האחר, עלילמדו  . הילדיםחיזוק מיומנות חברתיות דרך סיפורים

      ועבודה בקבוצה.
דרך הסיפורים נעבוד על הרגש, חיזוק ביטחון עצמי על ידי שיתוף הילדים בסיפור באמצעות נושאים הקרובים 

באמצעות כלי פיתוח מיומנות משחק הטמונות ביחד . 'ולנפשו/ גילו של הילד כמו: עצב, שמחה, תסכול, פחד וכ
 נגינה, תנועה והנאה גדולה.

 

  -ניקה חוג ספורט
 חווית הספורט, בניית הרגלים אימוניים, משמעת, התמדה, התפתחות והתקדמות.דרך אימוני הגיל הרך 

, לשיפור ח חשיבה יצירתית, התנסות ואתגריםהקנית הרגלים ומשמעת עצמית, שילוב משחקים לפיתו
 ר עבודת הצוות ושיפור היכולות הגופניות.המוטוריקה העדינה והגסה, שיפו


