
Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

שעת סיפור בספרייה העירונית אור יהודה
 הספרייה מארחת את מיטב מספרי הסיפורים שהילדים אוהבים. פעילות חוויתית מיוחדת ומקורית

המשלבת בתוכה סיפור, תנועה, דינמיקה חברתית, מוסיקה, אביזרים ובובות מרהיבות.

 תכניה לחודשים
אוקטובר-נובמבר-דצמבר
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הספרייה העירונית “כותר פיס” אור יהודה
www.my-or.org.il | 27 חפשו אותנו בפייסבוק  הספרייה העירונית אור יהודה | 03-7353585 | משה דיין

 שעות פתיחת הספרייה: ראשון עד חמישי 15:00-18:50 | שני 10:00-12:50

לא תתאפשר כניסת מלווים/תינוקות, 
 הכניסה לילד + מלווה 1 בלבד!

 ניתן לרכוש מנוי )הורה ללא תשלום(
מס’ המקומות מוגבל | כל הקודם זוכה

סיפור 
בתנועה

 לגילאי 2-3
יום שלישי 17:15

 הזחל הרעב
22.10.19 

מספרת: רותם מסיפורותם

 איה פלוטו
5.11.19 

מספרת: יפעת תקוע

 המטריה הגדולה
 של אבא

19.11.19 
מספרת: נורית הפעמונית

 תירס חם לכולם
3.12.19 

מספרת: רותם מסיפורותם

 לקוף יש בעיה
17.12.19 

מספרת: יפעת תקוע

 ברכבת יש ארנבת
31.12.19 

מספרת: רותם מסיפורותם



Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

שעת סיפור בספרייה העירונית אור יהודה
 הספרייה מארחת את מיטב מספרי הסיפורים שהילדים אוהבים. פעילות חוויתית מיוחדת ומקורית

המשלבת בתוכה סיפור, תנועה, דינמיקה חברתית, מוסיקה, אביזרים ובובות מרהיבות.
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 שעות פתיחת הספרייה: ראשון עד חמישי 15:00-18:50 | שני 10:00-12:50
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סיפורים 
קסומים

 לגילאי 3-5
יום שלישי 17:15

 כספיון
15.10.19 

מספרת: נורית הפעמונית

 אריה הספריה
29.10.19 

מספרת: נורית עם חיוך

 החלילן מהמלין
12.11.19 

מספר: אסי מתאטרון חלומות

 בנצי הפיל
26.11.19 

מספרת: נורית עם חיוך

 הזמיר ומלך סין
10.12.19 

מספרת: נורית הפעמונית

 אליעזר והגזר
24.12.19 

מספרת: רותם מסיפורותם


