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חמישי יוםרביעי יוםשלישי יוםשני יוםיום ראשון

                 הפנינג פתיחה

מימי וגלגל מבקרים 

ניכנס עם הילדים ,בספריה

נכיר את מימי .אל הספרייה

ונכין את הקרקע ,וגלגל

.לקראת ההרפתקה

           מתחילים במסע

נפגוש עם הילדים את פו 

נשמע מה קרה ביער .הדב

נחפש את חבריו ,האגדות

ונפעל ,של פו הדוב

.במשחקי היכרות וחברות

              מוצאים את נמו

נחפש עם הילדים את נמו 

נשמע כיצד ניתן .שנעלם

לאחד כוחות ולהצליח 

נצלול .במשימות

נכיר דגים נשחה ,לעומק

.ונבלה בים

      שלושת הארנבונים

נפגוש בארנבון אחד נחמד 

נסייע לו .ונבקר בביתו

למצוא את אחיו שנעלמו 

יום של בתים .ברחבי היער

.ושל בניה

 הצב שרצה לדעת  לעוף     

? האם צבים יכולים לעוף

ומה קורה כשצב אחד רוצה 

נפגוש את הצב ? לנסות

...שעף ונגלה
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                   הגיבור הקטן 

נטייל עם הילדים ביער 

ונפגוש במים שזורמים ולא 

נעצור עם הילדים .עוצרים

את הסכר ונשתעשע ביום 

.שכולו מים

                  ונגל   'ספר הג

ביום שנפגוש את מוגלי 

נחגוג בממלכת בעלי 

נכיר בעלי חיים .החיים

חברותיים ומשפחתיים 

ונעבור עם מוגלי יום של 

ונגל'כייף בג

זהבה ושלושת הדובים     

נטייל עם הילדים ביער 

האגדות ונדפוק על דלתם 

נכיר .של שלושת הדובים

את זהבה הקטנה ונבנה 

.איתה בתים חדשים

הברווזון המכוער            

האם הוא .ברווזון קטן נולד

יום של ?דומה לאחיו

מיוחדים ,ברווזים מקסימים

כל אחד הוא .וצבעוניים

.יחיד ומיוחד,שונה

הדייג ודג הזהב                 

אילו ?ואם נפגוש בדג זהב

יום ?משאלות כדאי לבקש

.של משאלות ושל הפתעות
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הסנדלר והגמדים        

סנדלר חרוץ ועני עובד 

ומה .קשה מבוקר ועד ליל

נכיר את ?קורה כשהוא ישן

הגמדים החמודים ונסייע 

.להם לעזור לסנדלר

השועל והחסידה             

בטיול ביער נפגוש 

החסידה הרעבה .בחסידה

מוזמנת לסעודת מלכים 

האם היא ...אצל השועל

יום של משלים ? תישבע

.שעוליים

הצב והארנב                    

האם להיות איטי זה פחות 

נפגוש ?טוב מלהיות זריז

בצב ובארנב נתחרה ונשחק 

איתם במשחקי ספורט

הנסיכה והצפרדע           

נסיכה קטנה נקלעה 

מי יכול לעזור .לצרה

יום של צפרדעים ?לה

.וכדורים מוזהבים

רלי בממלכת השוקולד    'צ

יום מתוק ביער 

רלי 'נפגוש בילד צ.האגדות

החביב ובחבריו המשונים 

ונשמע ממנו על התמדה 

נזלול גם שוקולד .ועל אומץ

מסיבת סיום קייטנה. מתוק

....קיץ כזה עוד לא היה -2018יולי " -חברים מהאגדות"קייטנת 

!נעים כייפי ובטוח,רשת צהרוני טומשין קידס מאחלים לכם אגדה של קיץ 

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                        

!                 התוכנית ניתנת לשינוי 


