מערכת שידורים
לאומית לילדי גנים והוריהם
בין התאריכים
29/9-1/10
לצפייה
בשידורים

יום שלישי29/09 ,

י"א' בתשרי ,תשפ"א

מדע וטכנולוגיה

כישורי חיים

מתמטיקה

נשארים בבית
מה עושים

חצי הכוס
המלאה

יוצרים חרוזים
מחומרים זמינים

עם גלי אורן

עם תמר קוטליצקי

עם קרן יעבץ

מה להביא?

מה להביא?

נייר ,מספרים וטושים

ניירות צבעוניים ,דפים,
ירחונים ,דבק נוזלי ,דבק
סטיק ,שיפודים ,קמח ,מלח,
מספרים ,סרגל ,קערה ,מים

9:00 9:30
14:00 14:30

מסורת ומורשת

12:00 12:30
17:00 17:30

10:00 10:30
15:00 15:30

11:00 11:30
16:00 16:30

מוזיקה

13:00 13:30
18:00 18:30

בסוכות תשבו
שבעה ימים

תיפוף על הגוף

עם מיכל סהר

עם נעה וקס

מה להביא?
מגרדת ושתי כפות

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

יום רביעי30/09 ,

י"ב בתשרי ,תשפ"א

מוזיקה

שפה ואוריינות

בין הקיץ לסתיו
חודש תשרי

חגי תשרי

9:00 9:30
14:00 14:30

10:00 10:30
15:00 15:30

עם מיכל ג'ראד

חינוך גופני

11:00 11:30
16:00 16:30

פעילות גופנית
עם חבל

עם רינת אלפייה
ומאיה איזנברג

מה להביא?

כלי הקשה
(שני פקקים/שני מקלות/
שתי כפות עץ)

חבל ,בגדי
התעמלות נוחים,
בקבוק מים,
נעלי התעמלות

עם סופי אדיר

מה להביא?

מסורת ומורשת

12:00 12:30
17:00 17:30

שפה ואוריינות

13:00 13:30
18:00 18:30

ארבעת המינים

ענק בישל מרק

עם מיכל סהר

עם נתי בית

למפרט
והרחבות

מה להביא?
חמישה סירים
בגדלים שונים

לצפייה
בשידורים

יום חמישי 1/10 ,

י"ג בתשרי ,תשפ"א

חינוך גופני

מוזיקה

שפה ואוריינות

הימים חולפים
שנה עוברת

יש לי חברים

שלום לגוף שלנו

עם שלומית כהן
אסיף

עם סופי אדיר

9:00 9:30
14:00 14:30

עם יעל ארנון ורד

10:00 10:30
15:00 15:30

מה להביא?

מה להביא?

 2בקבוקים מלאים מים
בגדי התעמלות נוחים
בקבוק מים לשתיה
נעלי התעמלות

כלי מטבח ליצירת
"מערכת תופים"

כישורי חיים

12:00 12:30
17:00 17:30

עוזרים לבעלי
חיים
עם הילה מויאל
מה להביא?
בובות

11:00 11:30
16:00 16:30

מדע וטכנולוגיה

13:00 13:30
18:00 18:30

עולם הנמלים
עם ולרי שושני

למפרט
והרחבות

מה להביא?
גפרור ,פלסטלינה,
מנקה מקטרות ,מספרים

לצפייה
בשידורים

