
Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית
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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
ינואר-פברואר-מרץ

2020

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

 מנוי ל-6 מפגשים 120 ₪
כניסה בודדת על בסיס מקום פנוי
הרשמה מוקדמת לכל המפגשים.

מס' המקומות מוגבל. כל הקודם זוכה

סיפור 
בתנועה

לגילאי 3-2
 קבוצה ביום שני 17:15

קבוצה ביום שלישי 17:15

 גמדים ופטריות
7.1.20 / 6.1.20 

מספרת: סיפורותם

 לעץ יש חברים
21.1.20 / 20.1.20 

מספרת: נורית עם חיוך

 אליעזר והגזר
4.2.20 / 3.2.20 

מספרת: יפעת תקוע

 נרקיס מלך הביצה
18.2.20 / 17.2.20 

מספרת: נורית עם חיוך

 שמלת השבת
3.3.20 / 2.3.20 

מספרת: יפעת תקוע

 מיץ פטל
24.3.20 / 23.3.20 

מספרת: סיפורותם
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סיפורים 
קסומים

 לגילאי 5-3
יום שלישי 17:15

 פרח לב הזהב
14.1.20 

הצגה

 הנסיכה והצפרדע
 28.1.20 

מספרת: נורית הפעמונית

 שלגיה
11.2.20 

מספר: אסי מתאטרון חלומות

 האריה והעכבר
25.2.20 

הצגה

 ארץ עוץ שלי
17.3.20 

הצגה

 משפחה
 ממש מושלמת

31.3.20 
מספרת: סיפורותם


