
הנחיות קורונה הרשמה הקורסים שלנו צוות המנחים
052-3797700

הכפר הירוק, רמת השרון

הקורסים שלנו

כתות ה-ו כתות ג-ד כתות א-ב גן חובה

הפעילות מתקיימת בימי רביעי

שני קורסים לבחירה לאורך שנת הפעילות

קורס ראשון 16:20-17:30 | ארוחת ערב 17:30-18:00 | קורס שני 18:05-19:15

סמסטר ב' סמסטר א' שעות פעילות

חדש! קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים מדע מחוץ לקופסה -

קסמי אוריגמי וקומיקס -

קורס ראשון

ביום הפעילות
קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים

16:20 - 17:30

קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים משחקי תיאטרון (א'-ג') -

גיבורים צעירים - משחקי תפקידים -

קורס שני

ביום הפעילות

18:05 - 19:15
חדש! קורס הנפרס על-פני שני סמסטרים

א'-ב'

המדע הוא שיטת מחקר שמתבססת על הסקת מסקנות מניסויים, תצפיות,

חשיבה רציונלית ולוגית- במטרה להבין את הטבע. במהלך הקורס ננסה

לענות על השאלה מהו הקשר שבין דמיון למדע וכיצד מקדם הדמיון את

המדע באמצעות חקר. נעמוד על הקשר בין גיבורי העל האגדתיים דוגמת

ספיידרמן, הארי פוטר והאיש הירוק לפיתוחים מדעיים וטכנולוגיים חדשים,

וננסה לפתח בהשראתם של גיבורי על אלה את ההמצאה הבאה שלנו.

מדע מחוץ לקופסה
גב' חוה לביא

לסילבוס לחצו כאן

תיאטרון הוא ענף של אומנויות הבמה. התלמידים נדרשים "לספר סיפור"

 הקורס מכוון  שימוש באינטיליגנציה הגופנית-תנועתית שלהם.  תוך לקהל,

להיכרות עם שפת זו בדרך של התנסות וחוויה, ובמקביל משפר במידה רבה

את הבטחון העצמי וכושר הביטוי של התלמידים.

משחקי תיאטרון

מר אבי יוסף

לסילבוס לחצו כאן

בסדנה נלמד ליצור שילוב קסום בין עולם קיפולי הנייר לבין עולם הציור של

דמויות חביבות ומשעשעות שמוכרות לילדים מתוך תכניות טלוויזיה כגון:

מיקי-מאוס, באגס-באני, בוב-ספוג ועוד. נלמד להכין "קסמי אוריגמי" שונים,

וטריקים .

קסמי אוריגמי

וקומיקס
מר חיים ניר

לסילבוס לחצו כאן

בהרפתקת דמיון נתאמן בעבודת צוות ושיתוף פעולה. סדרת האתגרים תהיה

מלאת קסם ופיות אשר יביאו את הגיבורים הצעירים למצוא את דרכם

הייחודית להצלחה.

גיבורים צעירים

(משחקי תפקידים)
מר חיים ניר

https://www.greenhead.co.il/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
https://www.greenhead.co.il/info
https://www.greenhead.co.il/ourcourses
https://www.greenhead.co.il/staff
https://www.greenhead.co.il/
http://www.kfaryarok.org.il/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
tel:052-3797700
http://www.kfaryarok.org.il/%D7%A6%D7%A8%D7%95-%D7%A7%D7%A9%D7%A8
https://www.greenhead.co.il/fifthgrade
https://www.greenhead.co.il/3rdgrade
https://www.greenhead.co.il/firstgrade
https://www.greenhead.co.il/preschool
https://b73fa8b2-aee1-4c45-ba88-0a76f6568c1f.filesusr.com/ugd/746d72_4a7b2a6764d545669a6ea55f2bfbd5eb.docx?dn=%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA.docx
https://b73fa8b2-aee1-4c45-ba88-0a76f6568c1f.filesusr.com/ugd/746d72_6111b391eb5b4f19b5038052d2a5f85b.pdf


תקנון ונהלי המרכז:

לחצו כאן להורדה

צרו קשר:

052-3797700

לחצו לשליחת הודעה                    
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