
ילדות ישראלית–גני החופש הגדול 
הדגבא

נוחתים בישראל1.7
.חברים מכוכב אחר באו אותנו לבקר

נשמע מאין , נכיר את החברים החדשים
ונתחיל איתם את המסע בארצנו , הם באו

.האהובה

בונים ארץ חדשה2.7
מי היה כאן ממש ? איך נולדת מדינה

?  בהתחלה
אחורה בזמן ונעבור יום מרתק של  נסע 

.חלוצים ודגלים, אוניות
משחקים של פעם5.7

האם היו כאן  ? ובמה שיחקו כאן פעם
?האם שיחקו באבנים? מחשבים

חוויות  , יום שכולו משחקים של פעם
.    וחברים

זה הבית שלי6.7
,  נבקר עם הילדים בבתים מסוגים שונים

ונכיר בתים  , נכניס אורחים, נבנה בתים
.מעניינים של בעלי חיים שגרים בסביבה

בקיבוץ ובמושב, בכפר7.7
? מיהו חקלאי? מי גר בכפר? מהו קיבוץ

?ומהי גינה
אדמה ושל חקלאות לאמאיום של חיבור 

.לבןכחול ישראלית 

סיפורים ישראלים8.7
מי כותב את הסיפורים ואת הספרים 

אילו סיפורים אנחנו  ? שהם כמו חברים
יום של סופרים ? אוהבים לשמוע

.ומשוררים

מאכלים ישראלים9.7
מיהו ? מהו מתכון? מהו המאכל הישראלי

יום של מאכלים ? שף ומהי תזונה בריאה
.ושל טעמים מופלאים

בריקוד ובמחול  12.7
,  ביום של ריקודי מחול והורה ישראלית

נשמע שירים משמחים  , נכיר רקדנים
.ונרקוד לצלילים ישראלים

תחביבים שאוהבים13.7
?  ומה אנחנו אוהבים לעשות אחרי הגן

?אילו תחביבים משמחים אותנו
.יום של תחביבים וכישרונות צעירים

יום של אוספים ומזכרות14.7
נוציא מהתרמיל את המזכרות שאספו 

נדבר על אוספים ועל  . זמזם ובזיק
,  מזכרות שמזכירות לנו חוויות ומקומות

.ונכין אוסף מיוחד משלנו

איכות הסביבה15.7
מהי ? ואיך נשמור על הארץ היפה שלנו

?ומהו מחזור? איכות הסביבה
ביום שנטייל עם
נעזור לסבי  , זמזם ובזיק ברחובות העיר

.לשמור על הסביבה

לפני שנפגעיםעוצרים16.7
. אופניים ורכבות, אוטובוסים, מכוניות

.  ונהנים מהדרכים, נוסעים בכלי תחבורה
ביום זהיר  ? אבל ממה צריך להיזהר

נלמד את בזיק וזמזם את כללי  , במיוחד
הבטיחות

ספורט ישראלי19.7
מיהם  ? מהו הספורט הלאומי

מהי  ? הספורטאים הכי אלופים בישראל
?  אולימפיאדה

חגורות שחורות  , יום של ספורט
.ותחרויות ברוח ספורטיבית וחווייתית

יום במקצב ישראלי20.7
.שירים וחרוזים, יום של מוזיקה ישראלית

ננגן בכלי נגינה שנכין  , נשמע שירי ילדות
ונהיה כולנו חלק מתזמורת אחת  , בעצמנו

.       שמחה וגדולה

יום בחלל21.7
מאיזה כוכב ? ואילו כוכבים מקיפים אותנו

ועל איזה כוכב ? הגיעו לכאן בזיק וזמזם
?גרים כולנו

נבקר בין כוכבים , ביום של ביקור בחלל
.וניגע בחלומות ובעננים

חידושים ומדענים ישראליים22.7
מכירים מדענים ישראליים מיוחדים 

עורכים  ניסויים מיוחדים של  , ומוכשרים
כחול  ומגלים תגליות , מדענים אמתיים

.לבן

אומנות ישראלית23.7
. ביום צבעוני במיוחד ניגע בעולם הציור

ציורים ופסלים  , נכיר ציירים מפורסמים
וניצור ונקיים  , מארצות רחוקות וקרובות

.תערוכה מיוחדת מפרי עמלנו

קולנוע וסרטים ישראלים26.7
.  מרימים את המסך ופנימה מציצים

שחקנים ואבק של  , תלבושות, תפאורות
.    ביום הזה נהיה כולנו שחקנים. כוכבים

בעלי חיים בישראל27.7
למי יש  ? איזה בעל חיים הוא חבר נאמן

?  חוש ריח מצוין
נתקרב אל החיות , ביום שכולו בעלי חיים

.  הסובבות אותנו מרחוק ומקרוב

קיבוץ גלויות28.7
מי המציא את  ? האם כולנו נולדנו כאן

? מאלו ארצות הגענו? השפה העברית
מתכונים ממקומות  , יום של קיבוץ גלויות

.   תלבושות וצלילים, רחוקים

שנה במולדת אהובה29.772
שנה במולדת  72של חגיגת המסע 

בריקודים נחגוג עם החברים. אהובה
ושירים ונשלח איתם את כוכבי המשאלות 

שלנו ושל ארצנו

יום של חברים30.7
יום תשעה באב

.נעסוק בנושא חברות ויחסי ילדים בקבוצה
מה אני  ? כיצד אני בוחר חבר? מהי חברות

?אוהב לעשות עם חברים

יום של קסמים ושל קרקס2.8
:  מקורו של הקרקס כמופע בידור ססגוני

קסמים  , להטוטנות, אקרובטיקה
.נתנסה ונוקסם, וצבעים

יום מלוח3.8
.המקום הנמוך ביותר בעולם–ים המלח 

?האם נמצא בו דגים
,  תיבול)נכיר בחשיבותו בחיי היומיום 

.נערוך ניסויים ויצירות( חיטוי

יום שכולו ים וחול4.8
בנושא  נעסוק ,נכיר את חופי ארץ ישראל

,  דרך חוויה של שימוש בחול, הבוץ
.ושיריםביצירות , במשחקים

יום של אהבות ותחביבים5.8
נחווה את נושא -" אני אוהב שוקולד"

.רגשות ויצירה, האהבה באמצעות חושים
,  נשתף בתחביבים אישיים מעולם הריקוד

.אוספים ועוד, הספורט

מה'יום שאנטי בפיג6.8
.נעסוק בנושא טקס השינה באופן חווייתי

מות עליזה עם  'נשעשע במסיבת פיג
.משחקים ושירים, סיפורים
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