
 7102קייטנת חברים מהאגדות קיץ 

 

 ה ד ג ב א
277 

 -יום פתיחה 
מימי וגלגל 

מבקרים בספריה 
נפגוש את פו הדב 

ונפעל במשחקי 
 חברות והיכרות

377 
 מוצאים את נמו
נחפש את נמו 
שנעלם7 נצלול 

לעומק, נכיר 
 דגים, ונבלה בים

477 
יום  –יום שיא 

  רטוב
 

577 
שלושת 

  הארנבונים
בון ננפגוש באר

ונבקר בביתו 
ונסייע לו למצוא 

 את משפחתו

677 
 הצב שרצה לעוף
האם צבים יכולים 
לעוף? ומה קורה 
כשצב אחד רוצה 

לנסות? נפגוש 
 אותו ונגלה

977 
 הגיבור הקטן

נטייל עם הילדים 
ביער ונפגוש 

במים שזורמים 
 ולא עוצרים

0177 
 ספר הג'ונגל

 נפגוש את מוגלי
ונחגוג בממלכת 
בעלי החיים7 יום 

 של כיף בג'ונגל

0077 
יום  –יום שיא 

  חיות
 

0277 
זהבה ושלושת 

 הדובים
ייל ביער טנ

האגדות ונבקר 
בביתם של 

 שלושת הדובים

0377 
 הברווזון המכוער

יום של ברווזים 
מקסימים 

ומיוחדים7 כל אחד 
הוא שונה, יחיד 

 ומיוחד7

0677 
 הדייג ודג הזהב

בדג אם נפגוש 
הזהב אילו 

משאלות כדאי 
 לבקש??

0777 
הסנדלר 
 והגמדים

סנדלר חרוץ ועני 
עובד קשה מבוקר 

ועד ליל7 ומה 
קורה כשהוא 

 ישן?

0877 
 -יום שיא 

יום ספורט 
 היתולי

 

0977 
 השועל והחסידה
החסידה הרעבה 
מוזמנת לסעודת 

מלכים אצל 
השועל7 האם היא 

 תישבע??

2177 
 הצב והארנב

האם להיות איטי 
זה פחות מלהיות 

 זריז??
 

 

2377 
הנסיכה 

 והצפרדע
נסיכה קטנה 

נקלעת לצרה7 מי 
יכול לעזור לה יום 

של צפרדעים 
 וכדורים מוזהבים

2477 
רלי בממלכת 'צ

 השוקולד
נפגוש את צרלי 
ונשמע ממנו על 

התמדה ועל 
 אומץ7

2577 
 -יום שיא 

  יום מתוק
 

2677 
בגדי המלך 

 החדשים
נפגוש את המלך 

 שמחפש את
בגדיו החדשים7 

האם נוכל לראות 
היכן הם 

 מתחבאים?

2777 
יום מסיבת סיום 

 קייטנה מחזור א' 

3177 
-יום פתיחה 

 מחזור ב' 
 מימי וגלגל  

ממשיכים את 
הרפתקאותיהם 

 בעקבות האגדות 

3077 
 החתול במגפיים
חתול מדבר ועוד 

נועל נעליים?? 
את מי הוא מחפש 

 ביער האגדות?

078 
 -יום שיא 

  מסיבת פיג'מות

278 
אלדין ומנורת 

 הקסמים
נפגוש במנורה 

עזובה7 למי היא 
שייכת ומדוע היא 

כל כך 
 מלוכלכת??

378 
כובע קסמים / 

חלומות 
 ומשאלות

 

678 
 פינוקיו

חי  ביער האגדות
לו ילד מעץ 

שמבקש להיות 
ילד אמיתי7 האם 

 יצליח?

778 
 העציץ הריק

נפגוש בטיול ילד 
קטן שאוהב 

כשהוא פרחים 
מחזיק בידיו עציץ 

 עם אדמה7

878 
יום  –יום שיא 

 ומטבח בישול
  

978 
 פיטר פן

נפגוש בילד 
מעופף אשר לא 

רוצה לגדול7 
נפגוש את 

נקרבל ונשמע יט
למה הכי כיף 
 להיות ילדים7

0178 
מסיבת סיום 

 קייטנה
נפגוש שוב בפו 

הדוב וחבריו7 
נחגוג איתם את 
הצלחת המסע 

ונשתף בחוויות מן 
 האגדות שעברנו

 


