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"חודש נוסף בגני הילדים"
עם סיום שנת הלימודים בגנים ניתנת ,זו השנה שלישית ,להורים המעוניינים בכך
האפשרות להשאיר את ילדיהם חודש נוסף בגן.
פעילות זו הינה יוזמה של עיריית בית שאן בשיתוף המדרשה במהלכה נהנים הילדים
ממגוון פעילויות וחוגים בהפעלת סייעות הגנים .בין הפעילויות :פעילות מוסיקלית * הצגה
של "תאטרונודד" * הצגת בובטרון * מפגשים של פעילות עם בעלי חיים *
מפגשים של תנועה ומחול.

השנה השתתפו בפעילות  092ילדים.

פעילויות הקיץ של המדרשה
חלק

מהוות

במימוש המטרה לשותפות
חברתית

"משחקיץ" -

קיטנה ירוקה

הקייטנה הערכית של המדרשה והשנה בנושא "איכות הסביבה" .המשתתפים שילבו
הנאה ,פעילות ערכית וימי כיף וביקרו בין היתר ב"דבורת התבור" ,בפארק "דרך העץ",
ב"גן גורו" ובימי פעילות בקיבוצים השכנים.
תכני איכות הסביבה כללו מחזור ונקיון ,חסכון במים ,שמירה על כדור הארץ,
צער בעלי חיים ועוד.

השתתפו בפעילות  022ילדים בוגרי כיתות א'-ה'.

משמעותי

וחינוכית

בעיר

ובאזור .מיפוי הצרכים הוביל
להפעלת מסגרות ייחודיות
הנותנות

מענה לגילאים

השונים.
בקיץ תשע"ב השתתפו יותר

"מתאים לי" למי שקיטנה 'קטנה' עליו
מי אמר של'ילדים גדולים' לא מגיע גם?!
פעילות חוויתית חדשנית ונסיונית שנבנתה במיוחד עבור שכבת הגיל הבוגרת.
הפעילות התקיימה שלושה ימים בשבוע במשך ארבעת השבועות של חודש יולי והורכבה
מימי חוגים וסרטים וימי אטרקציות המותאמים לגיל המשתתפים .פעילויות יצירה,
בישול ואפיה ,סדנת קליעה ,שיט בקאנו ,טיול ג'יפים ועוד.

השתתפו כ 02-מילדי העיר והעמק בוגרי כיתות ו'-ח'.
תודות ליצחק פריש מנהל ביה"ס ולנפתלי כהן צמח אב הבית של בי"ס רמב"ם
על אירוח חם של קייטנות "משחקיץ" ו"מתאים לי" במהלך חודש יולי.
ברכות לורד כחל (הגננת בגן הקיבוצי "ארז") ולכל המשפחה,
לרגל בר המצווה של התאומים רז ועומר .מאחלים רוב נחת ואושר.

תנחומים

לאביחיל יקותיאל (בוגרת מחזורים תשס"ב-תשס"ג) במות אביה.
מן השמים תנוחמו.
בית מדרשת בית שאן.

מ000-

ילדים בפעילויות

השונות.

אוכלוסיות מיוחדות:
"בית קפה נודד" -


מועדון "אנוש" ,עפולה.



הבית הסיעודי בקיבוץ דברת.



הבית הסיעודי בקיבוץ ניר דוד.

לחצו כאן כדי לצפות בתמונות
מן הפעילויות השונות
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