פעילות המועדונית מהווה המשך ישיר של יום הלימודים והינה מועברת על ידי
אנשי חינוך מנוסים המוסמכים לכך ,צוות מקצועי ומסור .עם סיום בית הספר מסייע לילדים בהכנת שעורי הבית,
אחראי על פעילות חברתית ומגיע לכל תלמיד במישור החברתי והחווייתי ובכך דואג
לחזק את בטחונו האישי ולהעצים אותו תוך שיתוף פעולה עם צוות ביה"ס .הצוות משלב בעבודתו יצירה,
בישול ,משחקי חברה ועוד...הילדים נחשפים לפעילויות רב תחומיות התואמות את החודש ,מציינים רגעי שיא ואף מתנדבים בקהילה.

ימים ראשון-חמישי

 00.11-05.61א'-ד'

₪ 021

במהלך החוג ילמדו הילדים את יסודות משחק הכדורגל ,כגון :כדרור ,מסירה ,בעיטה לשער,
טקטיקות משחק ,משמעת עצמית ,חינוך למצוינות וערכים .כמו כן יתקיימו טורנירים במהלך השנה.

ימים ראשון ורביעי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו'

₪ 0010011

חוג כדורסל שמטרתו הקניית יסודות הכדורסל ,רכישת מיומנות שליטה בכדור ,עבודת צוות ,כושר גופני ,פיתוח והגברת
הביטחון העצמי .מה בחוג :לימוד חוקי משחק הכדורסל ומיומנויות משחק כגון :כדרור ,אימוני כושר ולמידת טקטיקה,
יישום המשחק במשחקי טורניר .במהלך השנה יתקיימו טורנירים ומפגשי שיא ,בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

יום שני
יום שלישי

05.11-00.11א'-ב' 06.11-05.11 ,ג'-ו'
 05.11-00.11א'-ב' 06.11-05.11 ,ג'-ו',

₪ 56
₪ 001

הקפוארה הינה אומנות המגיעה מברזיל ומשלבת בתוכה תנועות של :לחימה הגנה ,אקרובטיקה וריקוד בליווי שירה
ונגינה והמון תרבות .אימוני הקפוארה מבוססים על אווירה שמחה ואנרגיה חיובית בליווי מוזיקה תוך מאמץ גופני
המשפר את כלל מרכיבי הכושר הגופני :כוח ,גמישות ,קואורדינציה ,מהירות וסבולת .חוג הקפוארה מתאים
לבנים ולבנות .בשיעור נעבוד על תנועות מעולם הקפוארה לצד מיומנויות בסיביות כגון סוגי ריצות ,ניתורים ועוד.
האימון מפתח יכולות מוטוריות ,ביטוי אישי ,אלתור ובטחון עצמי לצד משמעת והקניית הרגלי עבודה.

יום שלישי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו' 05.11-00.11 ,גנים

₪ 001

אימוני ההתעמלות מאפ שרים לילד להיחשף למגוון רחב של מיומנויות מוטוריות כגון גלגולים ,עמידת ידיים ,גלגלונים,
גשרים" ,ערביות" ו"פליק פלאקים" ,ועם זאת לפתח יכולות – שיווי משקל ,כוח מתפרץ ,אוריינטציה מרחבית ,גמישות,
זריזות ומהירות ,חיזוק חגורת הכתפיים ,יציבה נכונה ואף קשב וריכוז .במסגרת אימוני ההתעמלות המתעמלים משלבים
עבודה עם מכשירי עזר כדוגמת ספסלים ,סולמות ,קפציות ועוד.

יום רביעי

 00.06-00.06מעורב

₪ 001

לימוד יסודות המחול ,ג'אז פאנקי ,לירי ולטיני ,MTV style ,היפ-הופ ,מחזות זמר ,תיפוף גוף,
ריקוד בשילוב משחק ,הופעות ייצוגיות במהלך השנה ותלבושות מרהיבות .הקניית מושגי יסוד בסיסים,
עבודה על גמישות ,יציבה ,וטכניקה ,שימוש במרחב ,יחס אישי תוך כדי שימת דגש על הנאה
מתמדת לאורך כל השיעור.

יום שלישי

 00.11-00.61א'-ב' 00.61-00.61 ,ג'-ו'
 06.01-05.06גנים ** בהרשמה מראש

₪001

למידת תיפוף באופן חוויתי למתחילים ולמתקדמים ,לבנים ולבנות מגיל  6ועד בכלל .בחוג נלמד לנגן על מערכת תופים
אלקטרונית ,המקנה לילד ידע מוזיקלי ,פיתוח חוש קצב ,קואורדינציה ,חיזוק ביטחון עצמי והופעה מול קהל.

יום שלישי

 00.11-00.61א'-ב' 00.61-00.61 ,ג'-ו'

₪ 001

למידת תיפוף באופן חוויתי למתחילים ולמתקדמים ,לבנים ולבנות מגיל  6ועד בכלל.
בחוג נלמד לנגן על מערכת תופים אלקטרונית ,המקנה לילד ידע מוזיקלי ,פיתוח חוש קצב,
קואורדינציה ויכולת ריכוז גבוהה ,חיזוק ביטחון עצמי והופעה מול קהל.

יום שלישי

 00.11-00.11א'-ב'

₪ 001

חוג תאטרון בו יתמודדו התלמידים עם טקסטים והופעות מול קהל ,דרך תלבושות ,חפצים ואביזרים.
המשתתפים יחוו את התאטרון והדרמה בעבודת צוות ,ירכשו ביטחון בדימוי העצמי וישפרו את הדיקציה(דיבור).
במהלך השנה יועלו הפקות ויוצגו מול תלמידי בית הספר וההורים.

יום חמישי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.01 ,ג'-ו'

₪ 0010061

בכל שבוע ניצור יצירה מדהימה מחומרים שונים כגון :חימר ,גואש ,פלסטלינה ,עיסת נייר ,גבס ,צבעי מים ועוד.
אחת לחודשיים ניצור ונפסל בבצק סוכר.
שימת דגש על יצירה בהבעה אישית ופיתוח דמיון ויצירתיות.

יום חמישי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו'

₪ 061

מחקרים רבים מראים כי לימוד אנגלית בגילאים מוקדמים הוא הרבה יותר אפקטיבי מאשר לימוד זהה בגילאים מאוחרים
יותר .המוח של הילדים בשל דיו כדי לקלוט את החומר ,והסקרנות שלהם בשיאה .חוג אנגלית זו דרך נהדרת להקנות
לילדים את מיומנויות השפה -בצורה חווייתית ,מהנה וכיפית ,בעזרת משחקים ,שירים ,מוזיקה ותנועה.

יום שני
יום רביעי
יום חמישי

 00.11-00.61כיתות ג' 00.61-00.01 ,כיתות ד' 00.01-06.01 ,כיתות ה'-ו'
 05.11-00.11ילדי גנים
 00.11-00.11א'-ב'

₪ 061
₪ 001
₪ 001

בחוג הילדים מקבלי ם כלים שימושיים שימנפו אותם בעתיד להצלחה במקצועות המדעיים.
כל זאת מתוך חוויה של מדע וטכנולוגיה ,פיתוח יצירתיות וקואורדינציה.
בניית מודלים טכנולוגיים שונים ומגוונים ,חידוד המוטוריקה העדינה,
קריאה והבנת שרטוטים טכניים .והכל ,ברמה מתקדמת תוך אווירה חינוכית ומהנה.

יום ראשון

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו'

₪ 061

"כיצד כלבים מדברים?" ומה הם אומרים לנו? נכיר את עולם הכלבים ואת עולם החושים שלהם.
נלמד טיפול בסיסי ואילוף כלבים  ...והכל -תוך כדי משחק.

יום רביעי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו'

₪ 061

לימוד יסודי של משחק השחמט .התלמידים ילמדו את חוקי השחמט ,מהלכים וסוגי פתיחות ,תחבולות,
פתרון בעיות .חוג שמטרתו פיתוח ושיפור מיומנויות החשיבה ,הריכוז ,הסבלנות ,ההיגיון ,יכולת האלתור
והיצירתיות .ובנוסף ,אסטרטגיה ,טקטיקה וניהול זמן.

יום שני

 00.11-00.61מתחילים 00.61-00.01 ,מתקדמים

₪ 001

תכנות בתוכנת  ,Scratchיצירת סרטי אנימציה ,בניית משחקי מחשב ,בניית אתר אישי.
התכנות נעשה בצורה גרפית ,פשוטה ומהנה ,המאפשרת לראות באופן מידי השפעה של כל שינוי.
בחוג נלמד את המיומנויות החשובות למאה ה– :20חשיבה יצירתית ,תקשורת ברורה ,ניתוח שיטתי,
התמדה עד להצלחה ,שיתוף פעולה ,הבנה לעומק של הטכנולוגיות החדשות שסביבנו.

יום שני

 00.11-00.11ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו',

₪ 001

לימוד הטסת טיסנים ממונעים על ידי סימולטור .פיתוח יצירתיות וקואורדינציה.
בניית טיסנים שונים ומגוונים .חידוד המוטוריקה העדינה .לימוד חוקי התעופה.

יום חמישי

 00.11-00.11א'-ב' 00.11-06.11 ,ג'-ו'

₪ 061

