מערכת שידורים
לאומית לילדי גנים והוריהם
בין התאריכים
4/10-8/10
לצפייה
בשידורים

יום ראשון4/10 ,

ט"ז בתשרי ,תשפ"א

בריאות

חינוך גופני

בריאות הגוף
והנפש בספארי

בקבוק עם פקק
פעילות בתנועה

עם מיכל מסיקה
דוידוביץ

עם איילה קדוסי

מה להביא?

מה להביא?

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

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

שפה ואוריינות

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

חומפס ואני
עם שלומית כהן
אסיף
מה להביא?

בקבוק ריק ,בגדי התעמלות
נוחים בקבוק מים לשתייה
נעלי התעמלות

מסורת ומורשת

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

כישורי חיים

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

בסוכות תשבו
שבעה ימים

נושמים כאן
ועכשיו

עם מיכל סהר
מה להביא?

עם סיגל ליבוביץ
מה להביא?
מקום נוח לשבת ,מזרון

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

יום שני5/10 ,

י"ז בתשרי ,תשפ"א

שפה ואוריינות

כישורי חיים

מחול

מרגישים
רגשות

בסיסים וחיות
בטבע

מנגינות ואגדות:
מנגינת היער

עם שרית טולדנו

עם אבי קוצקי שדה

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

עם אריק רוזנברג

מסורת ומורשת

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

ארבעת
המינים
עם מיכל סהר

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

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

כישורי חיים

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

לגעת ולהתחבק
מרחוק
עם צופיה כהן

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

יום שלישי 6/10 ,

י"ח בתשרי ,תשפ"א

מוזיקה

מתמטיקה

מוזיקה
לכל עת

חגי
תשרי

עם יעל בר נתן

עם מיכל ג'ראד

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

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

כישורי חיים

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

שפת הג'ירף,
מפתחות הקסם
של דידי
עם ליאורי עידן

מה להביא?
מקל ,כלי הקשה :כפות עץ,
פקקים ,אבנים

העשרה

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

כישורי חיים

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

סיפור בפלסטלינה
הצב והארנב

מפגשים מלב
אל לב

עם גילי דרובר

עם צופיה כהן

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

יום רביעי 7/10 ,

י"ט בתשרי ,תשפ"א

חינוך גופני

מסורת ומורשת

בריאות

בין הקיץ לסתיו-
חודש תשרי

יום הולדת
לאגם

שלום
לגוף שלנו

עם אתי מהלל
מה להביא?

עם סופי אדיר

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

עם רינת אלפיה
ומאיה איזנברג

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

כלי הקשה – שני פקקים/
שני מקלות /שתי כפות עץ

 5פלפלים בצבעים שונים,
מלפפון ,גזר ,קולרבי ,עלי
חסה ,עגבניות שרי ,קרש
חיתוך ,סכין ,מגש

תיאטרון

כישורי חיים

מה להביא?

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

קסם הדמיון
בהצגת תיאטרון
עם נורית איל
מה להביא?
צעיף או בד צבעוני

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

מה להביא?
 2בקבוקים מלאים במים ,בגדי
התעמלות נוחים ,בקבוק מים
לשתיה ,נעלי התעמלות

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

השם שלי
עם מיכל כהן

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

יום חמישי8/10 ,

כ' בתשרי ,תשפ"א

אמנות חזותית

מחול

אמנות
בקו

לעולם בעקבות
השמש

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

עם אביבה קלדרון

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

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

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

קבלת שבת

עם עינב שמחה שמש

עם רינת אלפיה
ומאיה איזנברג

מה להביא?

מה להביא?

בגדים נוחים ,נעלי ספורט,
בקבוק מים

כישורי חיים

מסורת ומורשת

כלי הקשה -שני פקקים /שני
מקלות /שתי כפות ,מקל
ארוך או עיפרון ,עט

שפה ואוריינות

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

שיתוף פעולה-
מה זה בכלל?

בדרך לספר חדש
של דוד גרוסמן

עם ד"ר רונית רמר

עם מיכל מסיקה
דוידוביץ

למפרט
והרחבות

לצפייה
בשידורים

חג סוכות שמח!

