
לילדי א׳ - ד' בחופשת הפסח
בתאריכים  6.4 - 5.4, 2.4 - 31.3 (5 ימים)

בין השעות 8:00-13:00

הקייטנה תתקיים בקריית חינוך "דרור"

חלוקה לקבוצות גיל בהתאם להרשמה
פתיחת קבוצה מותנית במספר נרשמים

יש להצטייד בארוחת בוקר, בקבוק מים ובגדים נוחים.

*תוספת למעוניינים בהסעה - 160 ₪ (ההסעה תלויה במספר הנרשמים)

מועצה אזורית לב השרון
מחלקת נוער וחינוך משלים

מדור חוגים והעשרה

קייטנת חוגים והעשרה
אביב 2020

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מדור חוגים והעשרה 09-7960231
 tarbuth@lev-hasharon.com :או במייל

סיום הרשמה עד לתאריך ה-19/3/20
ההרשמה דרך אתר המועצה או בלינק המצורף:

https://levhasharon.expo.co.il/Sei�m.aspx?anaftat=35 



קייטנת השף הצעיר
תוכנית הקייטנה:

ביתי.  ולבישול  גורמה  לבישול  הנדרשים  והמצרכים  הציוד  הכלים,  עם  מקצועי  למטבח  המשתתפים  כל  ייכנסו  בקייטנה 
במהלך חמשת ימי הקייטנה, המשתתפים יבשלו בעצמם מאכלים שונים במגוון רחב של טעמים, ריחות, צבעים ומרקמים. 
בואו לבשל ולאפות מאכלים שאנחנו רגילים לאכול באופן יום יומי, מתכונים כשרים לפסח ומתוקים. והשיא של הקייטנה- 
ביום האחרון של הקייטנה נחגוג את ה"מימונה" על ידי קישוטים ומטעמים מסורתיים של החגיגה. לכל מי שאוהב לבשל וגם 

מי שמעולם לא ניסה אבל רוצה להתחיל – קייטנת השף הצעיר מחכה רק לכם! עלות קייטנה: 750 ₪ 

קייטנת ד''ר לגו
תכנית הקייטנה:

בקייטנה של ד''ר לגו נלמד מדעים ונעשה כיף חיים! כל יום נבנה דגמים חדשים ונחווה חוויות מדהימות! נלמד על אנרגיית 
אור ונשחק בלייזר, נבנה מכונית מרוץ ומערבל גלידה - שאיתו נכין גלידה טעימה בשיעור! נבנה בייבלד מנצח, מכונת סוכר- 
כמובן שנאכל שערות סבתא מתוקות ועוד הרבה הפתעות.. בנוסף כל משתתף יקבל ערכת בניה של משגר גומיות במתנה!  

* מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם! עלות קייטנה: 750 ₪ 

קייטנת אמנויות הבמה
תכנית הקייטנה:

בקייטנת אומנויות הבמה יועברו סדנאות מקצועיות ברמה גבוהה לפיתוח מיומנויות במה והעצמה אישית. בתכנית הקייטנה 
קומדיה  מאפייני  דאנס,  סטריט  הופ,  היפ  אישי,  וחיבור  דמויות  ליצירת  ככלי  אימפרוביזציה  ומחול:  משחק  סדנאות  מגוון 
/דרמה, משחק מול מצלמה, טכניקה וגמישות, כוריאוגרפיה, פיתוח קול, צילום קליפ והפתעות נוספות, בקייטנה כל ילד 

יקבל יחס אישי ופרטני. הקייטנה מועברת ע"י דנה קבסה ובר חייטוב, מאוד מקצועיות בתחום. 
* מספר המקומות מוגבל - מהרו להירשם.  עלות קייטנה: 750 ₪ 

קייטנת אומנות ועיצוב
תכנית הקייטנה:

הילדים יתנסו במגוון חומרי יצירה, פיתוח חשיבה מקורית ועידוד היצירה האישית. נלמד טכניקות של פיסול בחומרים שונים, 
נעצב פרטי אופנה שנוכל להשתמש בהם, נלמד טכניקות של עבודה עם בדים, נתנסה בצביעת עץ, פיסול בחומרים כמו 
עיסת נייר, גבס, חמר ובצק. נכיר טכניקות עבודה על בדים.  כל ילד יצא עם שלל תוצרים שיצר ופיסל בעצמו. חוויה צבעונית 

וכיפית מלאה של יצירה משותפת.  עלות קייטנה: 750 ₪ 
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