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2                                      

משנכנס אדר מרבין :  'כיתות א

 שמחה וצבע -בשמחה

 חוג חיות מאלפות:'כיתות ב

 חוג חיות מאלפות:  'כיתות ג

3                                       

 חוג חיות מאלפות:'כיתות א

משנכנס אדר מרבין : 'כיתות ב

 חה וצבע שמ-בשמחה

משנכנס אדר מרבין : 'כיתות ג

 שמחה וצבע -בשמחה

 

4 

יעקב -תמונה בצבע: 'כיתות א

 אגם

יעקב -תמונה בצבע: 'כיתות ב

 אגם

המדע -חוג פלאי קסמים: 'כיתות ג

 שמאחורי הקסם

5 

, זומבה:חוגים בצהרון

 !ריצה לבחירת הילדים,קפוארה
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 חוג בישול ואפייה: 'כיתות א

 תפעילות חברתי: 'כיתות ב

חוג תיאטרון :' כיתות ג

 ופנטומימה

9 

על מסכות ומה : 'כיתות א

 שמאחורהן

חוג תיאטרון : 'כיתות ב

 ופנטומימה

יעקב -תמונה בצבע:  'כיתות ג

 אגם

01                                              

 חוג חיות מאלפות:'כיתות א

 ןעל מסכות ומה שמאחוריה: 'כיתות ב

ת ומה על מסכו: 'כיתות ג 

 מסכה בשלל צבעים ןשמאחוריה

00 

 מסכה בשלל צבעים: 'כיתות א

 מסכה בשלל צבעים: 'כיתות ב

המדע -חוג פלאי קסמים: 'כיתות ג

 שמאחורי הקסם

02  

, זומבה:חוגים בצהרון

 !ריצה לבחירת הילדים,קפוארה

03        

 פעילות חברתית: 'כיתות א

 חוג בישול ואפייה: 'כיתות ב

חוג תיאטרון   :' כיתות ג

 ופנטומימה
 

06         

 !פורים תחופש            

01                                           

 !!!פורים בצהרון 

 פעילות צבעונית החל מהבוקר     

 

01     

-דברים שרואים משם : 'כיתות א

 תעתועי ראייה

-דברים שרואים משם : 'כיתות ב

 תעתועי ראייה

 המדע-חוג פלאי קסמים: 'כיתות ג

 שמאחורי הקסם

09    

, זומבה:חוגים בצהרון

 !ריצה לבחירת הילדים,קפוארה

21  

תעתוע –חתול בכלוב : 'כיתות א

 ראייה

תעתוע –חתול בכלוב :  'כיתות ב

 ראייה

חוג תיאטרון :' כיתות ג

 ופנטומימה

23 

תעתוע -מרוץ הנמר: 'כיתות א

 ראייה

 חוג חיות מאלפות: 'כיתות ב

 לפות חוג חיות מא:  'כיתות ג
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 חוג חיות מאלפות:'כיתות א

 תעתוע ראייה-מרוץ הנמר : 'כיתות ב

המדע –תעתועי ראייה :'כיתות ג

 שמאחורי
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 משחקי צבעים: 'כיתות א

 משחקי צבעים: 'כיתות ב

המדע -חוג פלאי קסמים: 'כיתות ג

 שמאחורי הקסם
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, זומבה:חוגים בצהרון

 !ריצה לבחירת הילדים,קפוארה

21                                      

 חוג בישול ואפייה: 'כיתות א

 פעילות חברתית: 'כיתות ב

חוג תיאטרון :' כיתות ג

 ופנטומימה 
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 תלת מימד בכף היד: 'כיתות א 

חוג תיאטרון : 'כיתות ב

 ופנטומימה

מרוץ -תעתועי ראייה:  'כיתות ג

 הנמר

30 
 חוג חיות מאלפות:'כיתות א

 בכף הידתלת מימד :  'כיתות ב

 תלת מימד בכף היד:'כיתות ג

 

   

 !קצת נחים...וגם.ובמשחקי חצר נוספים  משחקים בחצר בכדור,יוצרים ,מציירים , משחקים משחקי קופסאמכינים שעורי בית חנו בכל יום אנ

 יתכנו שינויים בלוח החוגים***


