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קייטנות ילדודס וחברת
שבלולי פעלו בקייטנת הקיץ
בתכנית עשירה וחוויתית
בנושא פנטזיה ודמיון.

השימוש בדמיון מחזק את עולם הדימויים העשיר של הילדים ,דרכו ניתן להביע מגוון
רחב של רעיונות ולנתבם לחשיבה חיובית המחזקת את ביטחונם העצמי .הילדים נחשפו
לטכניקות של דמיון מודרך כאמצעי לביטוי עצמי בשלל פעילויות מגוונות הכוללות:
יצירת דמויות דמיוניות ,המצאת סיפור אישי ,ביטוי גרפי ,משחקי דרמה ,משחקי תפקידים
ושפע רב של יצירות אמנות במגוון רחב של חומרים וטכניקות.

את תוכנית עולם הפנטזיה והדמיון
בצהרונים ליוותה ההצגה:
"לו יכולתי הייתי קוסם"

ההצגה עוסקת בחלומה של מירב ,באמונה שלה בעצמה
וביכולתה להגשים את מבוקשה ,למרות הקשיים שבדרך
והתחושה שהכול אבוד.
מירב מגלה את כוח הרצון והתושייה ומצליחה להוציא
מהכוח אל הפועל את הכוחות הטמונים בה ,ומגשימה
את חלומה בזכות עצמה.

שני ספרים מלווים את התוכניתֿ,
העוסקים כל אחד בדרך אחרת
בעולם הפנטזיה והדמיון של הילדים:
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מאת איריס ארגמן
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מאת רינת הופר

בספר "בכיסים של גילי" ,מזמינה הסופרת,
איריס ארגמן ,את קוראיה הצעירים להצטרף
אל גילי ,גיבור הספר ,ויחדיו לצאת להרפתקה
שחוצה כל מציאות והופכת באמצעות
הדמיון -כל דבר להגיוני ואפשרי .הספר נוגע
לעולמם של הילדים בכמה רבדים:

חיפוש מציאות

ילדים אוהבים לחפש ,למצוא ולאסוף
מציאות שונות שמצאו על הרצפה ולחשוב
שזה בדיוק החפץ החסר להם לו הם
זקוקים .כך התחפשה קופסת נעליים
לתיבת האוצרות .בה הוזמנו הילדים להניח
חפצים שאין בהם שימוש ולראות מה ניתן
ליצור מהם .כל ילד שמח לחשוף בפני ילדי
הגן את אוצרותיו ,בדיוק כפי שגילי גיבור
הספר" :בכיסים של גילי" ,הפך פקקים
לקונכיות ים.

שמירה על הסביבה

שימוש חוזר בחפצים ובחומרים מעורר
את דמיונם של הילדים .הם ששים לשנות
את ייעודו של חפץ ובקלות רבה יכולים
להתייחס אל החפץ כאל משהו חדש ,כפי
שהם מדמיינים .במסגרת התוכנית עשינו
שימוש חוזר באריזות כגון :קופסאות
מעדנים כפתורים ,פקקים ועוד .מהם
יצרנו מרבה רגליים גינה פורחת ,משחקים
דמיוניים ועבודות יצירה.

דמיון

דמיונם של הילדים בלתי מוגבל ובאמצעותו
בונה הילד עולם ומשאלות לב .באמצעות
תאטרון הגרביים יצרנו דמויות דמיונות

העשויות מגרביים ישנים שאין בהם שימוש.
כל גרב הפכה לדמות כף יד דמיוניות
כדוגמת חיפושיות ,ליצן ,בעלי חיים ,נסיכות,
גיבורי על וראש דשא ,ויחד איתם יצרו
הילדים הצגות מפרי דמיונם.

הסתרה

ילדים אוהבים למצוא לעצמם מקום
פרטי וסודי השייך רק להם בו הם אוהבים
להסתיר ולהחביא חפצים ,אותו הם רוצים
לשמור לעצמם .ילדים נמשכים ואוהבים
משחקי הסתרה וניחוש .כיסים בבגד
עשויים לעורר ולגרות את הדמיון ,שכן
בכיסים ניתן להסתיר שלל חפצים ואביזרים
והם משמשים עבור הילד כמקום פרטי
שהוא רק שלהם ,ולהם הבחירה את מי
לשתף במסתרי הכיס ,אם בכלל .חפץ
הנמצא בכיס הילד משמש "חבר" המקנה
תחושת ביטחון לילד .החפץ שבכיס מאפשר
לילד להרגיש כי הוא אינו לבד ,הוא בעל
משמעות ועוזר לו להתגבר על פחד ,פרידה
ורגשות נוספים .לסיכום הנושא כל ילד יצר
דמות דמיונית בעלת כיסים אישיים.
הספר "קיפודה עם מזוודה" של הסופרת
רינת הופר ,הינו אסופה של שירי משחק
ונונסנס ,אשר לקוחים מעולם הילדים
ומעולם הדמיון והשטות ומזמינים את
הקורא הצעיר והמבוגר כאחד לחוויה
דמיונית חסרת גבולות .שירי משחק,
משחקי מילים ,חידות מילוליות משעשעות.
במסגרות הקייטנה למדו יצרו והשתעשעו
הילדים תוך משחק בשטוזים -שעשועי
שפה דמיוניים ,ובהפכים.

ארוחות
בקייטנה
תהליך רכישת הרגלי אכילה ושתייה נעשה
בגיל צעיר .בשלב זה מתגבשות העדפותינו
והן אלו שילוו אותנו גם בחיינו הבוגרים.
אנו מאמינים שהאכילה המשותפת בגן
משפיעה על ההרגלים התזונתיים של
הילדים וחושפת אותם למאכלים שונים,
טעמים ולמרקמים חדשים.

ארוחת בוקר

כמנהגינו מדי שנה במסגרת קייטנת
ילדודס ,ערכנו ארוחת בוקר משותפת
לילדי הקייטנה.
אתם ההורים התבקשתם להביא מצרכי
מזון שונים כגון :טונה ,חומוס ביצים
ירקות,מוצרי חלב ולחם ותורני הגן יחד עם
הסייעת הכינו במשותף את ארוחת הבוקר.
הילדים נהנו מארוחת בוקר מגוונת ,בריאה
ומאוזנת ,הכוללת את כל אבות המזון.
תודה לכם ההורים על שיתוף הפעולה.

ארוחת צהריים

התפריטים הבריאים של חברת לאנץ טיים
נבנו במטרה לספק לילדים ארוחת צהריים
המתבססת על מזון איכותי בשילוב מנות
שהילדים אוהבים ,תוך הקפדה על הנחיות
משרד הבריאות.
המנות הבשריות מכילות חלבון איכותי
ולא מעובד ,פחמימות מורכבות המעלות
את הערך התזונתי של הארוחה וירקות
מבושלים וטריים המספקים ויטמינים,
מינרלים וסיבים תזונתיים.
לקינוח ,פרי טרי ובריא.

שתהיה לכם חופשה נעימה ובטוחה
נשמח להתראות בשנה הבאה.
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