חוגים לגיל הרך
בית ספר רחל המשוררת
בית ספר בן גוריון
יום ושעה

חוג
תכנות בכיף
שחמט
קינוחים וסיפורים
תנועטרון

חוג
גיל

4-6

חוג

תכנות בכיף

גיל

יום ושעה

חוג

יום ושעה
ב' 17:15-18:15

4-6
4-6
5-6

קינוחים וסיפורים

ב' 17:15-18:15

שחמט

ב' 17:00-17:45

4-6

יצירה מהטבע

תנועטרון

ד׳ 17:00-17:45

3-4

שחמט

ד' 17:00-17:45

תכנות בכיף

ה' 17:00-18:00

חוג

יום ושעה

שחמט

ג' 17:00-17:45

4-6

החוגים ייפתחו בדצמבר
פתיחת החוגים תלויה במינימום נרשמים/ות
לפרטים ולהרשמה במרכז השירות העירוני:

 09-7640881ימים א'-ה'16:00-19:00 ,09:00-12:00 ,
או בדוא"לmerkazs@ksaba.co.il :

4-6
4-6
3-4

גיל

4-6

גיל

גיל

בית ספר לאה גולדברג

א' 5-6 17:00-18:00

בית ספר דבורה עומר

4-6
5-6

שחמט
ג' 17:00-17:45
קינוחים וסיפורים ג' 17:15-18:15
תנועטרון
ג' 17:10-17:55

בית ספר אוסישקין
חוג

4-6

בית ספר ש״י עגנון

ד' 5-6 18:15-19:00

יום ושעה

יום ושעה

שחמט
ב' 17:00-17:45
יצירה מהטבע א' 17:15-18:15
תנועטרון ג' 18:10-18:55

ב' 5-6 17:00-18:00
ג' 4-6 17:00-17:45
ד' 17:15-18:15

גיל

בית ספר שמעון פרס
חוג

יום ושעה

גיל

שחמט

א' 17:00-17:45

4-6

להרשמה אינטרנטית

קישור
לשיעור
ניסיון

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות בדוא"ל
 hagito@ksaba.co.ilאו בטלפון09-7640732 :

חוג קינוחים
וסיפורים

לגיל  | 4-6בהדרכת אלי אזולאי
בחוג "קינוחים וסיפורים" יהנו הילדים
מפעילות בה נשלב חוויה מהנה ומרתקת
של הכנת קינוח והטעימה שלו ,הכרת אבות
המזון בשילוב סיפור מקורי עם ערך מוסף,
וכמובן יטעמו ויתענגו ממגוון הקינוחים
הטעימים.
בכול חגי השנה נתאים את הקינוח לחג
לדוגמה :בחנוכה נכין סופגניות ,בפסח נכין
מצות עם שוקולד ועוד (כול המוצרים בהם
נשתמש כשרים).

הילדים/ות מועשרים במספר היבטים:

הנאה לצד למידה
פיתוח אינטליגנציה מוטורית ,מרחבית
וחשיבתית

לפרטים :אלי 054-7944143

חוג יצירה מהטבע
לגיל 4-6
בהדרכת ואלרי שיקלי

יש לכם ילדים שאוהבים
לציור ,לפסל ,לגזור ולהדביק?
בואו לחוג חווייתי להפעלת הדמיון
והידיים ,ביצירה עם חומרים שונים
ומגוונים שהטבע מציע לנו ,בשילוב עוד
חומרים ,בטכניקות שונות ומגוונות.
כל מפגש הוא חוויה!
לפרטים :ואלרי 050-7962362

החוגים ייפתחו בדצמבר
פתיחת החוגים תלויה במינימום נרשמים/ות

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות העירוני:
 09-7640881ימים א'-ה'16:00-19:00 ,09:00-12:0 ,
או בדוא"לmerkazs@ksaba.co.il :

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות בדוא"ל
 hagito@ksaba.co.ilאו בטלפון09-7640732 :

להרשמה אינטרנטית

קישור
לשיעור
ניסיון

תנועטרון

תכנות בכיף

יצירת סיפורים
ומשחקים בטאבלטים
לילדי גן חובה (לגיל )5-6

תכנות ב ScratchJR-מאפשר לילדים ללמוד
את דרך החשיבה של מתכנת ללא הצורך
בהתמודדות עם כתיבת שורות פקודה .הפקודות
הן תמונות אותן גוררים ומחברים כמו לגו,
ונשארים עם החופש ללמוד ,להבין ,ליצור וליהנות.
השפה פותחה על ידי אוניברסיטת  MITוהיא
נמצאת בשימוש פעיל של מיליוני ילדים ברחבי
העולם.

עם אושרת מילר-מתוקית
לגיל  3עד ( 6חלוקה לפי גיל)

חוג תנועה ותיאטרון שמשתלבים לחוויה מדהימה
וצלילה לעולם הדימיון בארץ הסיפורים והאגדות עם
מתוקית.
סיפורים מוצגים בתנועה ,מוזיקה ,תיאטרון בובות,
תנועה והמון פאן .מותאם
אושרת מילר ״מתוקית״  -מורה מוסמכת ותיקה
בתנועה לגיל הרך ,שחקנית מנוסה בהצגות ילדים,
אומנית כותבת ויוצרת שעות סיפור והצגות ילדים.
בעלת ניסיון עשיר של  17שנים בהוראה ובהפעלה
הגיל הרך.

לפרטים :אושרת 054-6317357

החוג מתקיים לכיתות הנמוכות בבתי הספר
בכפ״ס ועכשיו מגיע אל ילדי גן החובה

חוג שחמט

אל תחמיצו את ההזדמנות להקפיץ את
ילדכם לעבר המאה ה21-

מועדון שחמט כפר סבא מזמין את ילדי/ות הגיל
הרך ( )5-6להיכרות עם עולם השחמט" :משחק
המלכים" המשלב אומנות ,מדע וספורט במשחק
אחד!

לפרטים :גילור 054-9011063

לילדי גן חובה (לגיל )5-6

השחמט יסייע לילדים/ות בתחומים רבים:
פיתוח זיכרון ותפישה מרחבית * תכנון ארוך טווח
* חשיבה הרמונית * כיבוד היריב והעלאת הביטחון
העצמי.
וכל זאת לצד ההנאה המובטחת מהמשחק.
החוג ייפתחו בהמשך.
לפרטים :עידו 054-5466181

החוגים ייפתחו בדצמבר
פתיחת החוגים תלויה במינימום נרשמים/ות

לפרטים ולהרשמה במרכז השירות העירוני:
 09-7640881ימים א'-ה'16:00-19:00 ,09:00-12:0 ,

להרשמה אינטרנטית

קישור
לשיעור
ניסיון

להסדרי נגישות פרטניים יש לפנות בדוא"ל
 hagito@ksaba.co.ilאו בטלפון09-7640732 :

