חוג הכדורגל עשה שינוי מדהים בשנה"ל הנוכחית .קיבלנו בזרועות פתוחות
את המדריך עמית אמזלג אשר הצטרף למערך ההדרכה .עמית ,שחקן
במקצועו ,הביא עמו ניסיון ,אהבה לכדורגל ובעיקר המון חום ומקצועיות.
הילדים המקסימים -בנים ובנות -שחקנים ושחקניות ,התאמנו כל השנה,
התגבשו ,יצאו לטיול לאצטדיון סמי עופר ,שיחקו יחדיו בטורנירים אזוריים
ועירוניים ובעיקר נהנו בכל רגע.

ברוגע ובנועם המאפיין את תחום השחמט ואת המדריכה חיה ,פועלת בבית הספר
קבוצה נפלאה -שחושבת ,חולמת ומדברת שחמט .הילדים אשר בנו קבוצה רב גילית
מצליחים ללמוד שחמט ואף להגיע להישגים נאים!
במפגש מסכם שנה בין הורים וילדים-
גילו ההורים את אהבת ילדיהם לשחמט
ופשוט התמוגגו ....גם אנחנו!

במהלך הפעילות השנתית ,הילדים בחוג התנסו בחומרים שונים :גבס ,חמר ,בטון ,עיסת נייר,
התנסו בטכניקות פיסול שונות :בנייה ישירה ,יציקות בניית קונסטרוקציות ואף התנסו בציור במגוון חומרים :פחם,
רישום בעפרון אקריליק ,אקוורל ושמן .כל זאת תוך חיבור לתולדות האמנות והכרות עם אמנים חשובים
כגון :פיקאסו ,ואן גוך ,פול קלה ,אמנות פרימיטיבית ואמנות אפריקאית .במהלך השנה נערכו שני מפגשי שיא-
חוג הלגו מאפשר לילדים המשתתפים  -לבנות דגמים מלגו ,על פי
סרטוט .השנה למדו הילדים להרכיב מס' דגמים קלים ,קשים ומאתגרים-

הורים וילדים .בסדנא הראשונה נערכה סדנת יישון וצביעת נייר באמצעות קפה בשילוב תמונות מודפסות
ובסדנה השנייה נהנו המשתתפים מסדנה בנושא הדפס.

והכל בהנאה צרופה של אהבת הלגו! לקראת סוף השנה -הוזמנו הורי
הילדים לערב מגבש ובשותפות נפלאה ,ילד והורה בנו דגם.
תודה לאייל ותמיר מדריכי החוג על הליווי הנהדר,
ההדרכה המקצועית ועל הקשר החם אשר נרקם עם ביה"ס.

חוג חוויתי לילדים ,המאפשר לכולם ליצור תאטרון ,לעלות על במה ולהציג מול כולם.

חוג קסמים החל השנה את דרכו בבית הספר "גורדון" וזכה להדים מדהימים.

להיכנס לדמות השחקן ולזכות בתהילה מול כל בית הספר .במהלך השנה העלה

הילדים ביקשו לדעת ולגלות את הסוד הגדול של"...איך עושים קסמים?"

החוג  3הפקות מדהימות אשר הוצגו לתלמידי בית הספר ולהורי השחקנים.

בכל שיעור למדו הילדים קסם חדש ומאתגר והתאמנו בזריזות ידיים.

אין ספק שילדי החוג לתאטרון טועמים את זוהר המשחק בימי העלאת ההצגות.

בסופה של השנה ,ההורים זכו לראות מופע קסמים מרהיב ומהפנט.

כל הכבוד לכם ,גדולים וקטנים ,על ההשקעה האין סופית,

תודה למדריכה פרח המקסימה על שנה נהדרת.

אתם אנשי התאטרון של המחר!

ללא כל ספק-זהו החוג הכי מקפיץ ומרקיד .נורית לוי המדהימה מלמדת
את הבנות צעדי ריקוד ומחול שונים .במהלך השנה הבנות הופיעו בטקסי
בית הספר ,זכו להכרה מצד חבריהן וחברותיהן לכיתה ואף פיזזו על
במות הקריון.
תודה לך נורית על שנה נפלאה ותקופה מדהימה!

חוג התעמלות קרקע אשר מלמד את ילדי החוג התעמלות בסיסית ,גמישות,
עבודה על ספסלים ,עמידות ידיים ועוד ....הילדות המקסימות נהנו מאוד
מהחוג ורכשו בו ידע ספורטיבי מופלא.
תודה להילה המדריכה על שנה נפלאה.

