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 יעל כרמי: עריכה 

 .יובל סויסה, לינוי לוי, נופר גרינפלד, עמית קליין, רז אזולאי, גל קליין  

 יעל כרמי: צילום

 



 רוקדים בכיף



 קראטהבשיעור 



 כדורסל בשיעור



 בשיעור כדורגל



 -בשיעור מוסיקה
 מנגנים בקסילופון ובחלילית



 
 טורניר כדורגל בנים בנות  

 :בהשראת המונדיאל

 יצירה יום ספורט שכולו כדורגל



 פעילות בעקבות אגדות



 בית עמי ותמי -פעילות אגדות



 פיטר פן -פעילות אגדות



 יום ספורט
 



 בשיעור דרמה



 משחקי חברה



 יגור-באלגן



 הדרקון הראשון  "צפייה בסרט 
 ופעילות בעקבות הסרט" שלי



 יוצרים בשיתוף פעולה



 :כמה מתגובות הילדים

היה לי הכי כיף לעשות הצגה של זהבה  , לי היה כיף בקייטנה : " 3'א, רום•
 ."  ושלושת הדובים

 ."בסרט ובטורניר , היה לי כיף בבאלגן : " 3'א, נדב•

נהניתי לעשות את הבית של  . היה לי הכי כיף בבאלגן ובסרט : " 3'א, לי-שי•
 ."  עמי ותמי

 ."לי היה הכי כיף בטורניר הכדורגל: " 2'ב, דקל•

 ." היה לי הכי כיף כשעשינו את היצירה על הברווזון המכוער : " 2'ב, שירה•

 ."  בסרט היה לי כיף ובבאלגן  :" 1'א, יהב•

 ."לשחק עם חברים ולהיות עם יעל המורה:" 1'א, מעיין•

 



 ...המשך
 . "לבאלגןאני הכי אהבתי לנסוע : "1'ב, ליאור•

 . "ולשחק במלחמת מים לבאלגןאני הכי אהבתי לנסוע : "1'ב, יוסי•

היה לי גם . וקראטהכדורסל , אני הכי אהבתי לשחק כדורגל: "1'ב, נועם לוי•
 .במלחמת מים ובטורניר כדורגל, כיף בבאלגן

לשחק כדורסל ולהעיף , לשחק כדורגל , היה לי הכי כיף בבאלגן: "1'ב, יובל•
 . "בלוני מים

 . "אני אהבתי את כל הפעילויות: " 2'קרן  ב•

 . "אני אהבתי את כל הקייטנה: " 2'ב, ירדן•

 . "אני אהבתי את שיעורי הדרמה:  2'ב, ליאן•

 .ובנוסף לעשות את בית הממתקים. אני הכי אהבתי להיות בסרט: "1'א, שחר•

 .אני הכי אהבתי לעשות את כל הפעילויות יחד: "1'א, עדן•

 ."אני הכי אהבתי להיות בבאלגן"   :1'א, תומר•

 



 :מדברי המנהלת הרצליה

,  נהניתי מאוד לנהל את הקייטנה ולראות את התלמידים שלנו פועלים"•

נתנה לי ההזדמנות לראות את . משתפים פעולה ובעיקר נהנים, יוצרים

התלמידים בסיטואציה לא לימודית ולהכיר צדדים נוספים ונהדרים 

 ."שלהם



 !נתראה בשנה הבאה
 


