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 :שלום גננות יקרות

 כה בפתח ממש ולכל מי שעדיין לא הצטרפה להשתלמות החדשה שליוחנ

 .החנוכה בה קיבלו כולן שירים חדשים לחגיגות

 .לכבד את כולכן באחד השירים החדשים ,בכל זאת החלטתי

 .שלי "ריתמיקלאב"רשם כמנויות ליולהציע שוב לכולן לה

 : השיר הוא

 "כהובובה של חנ"

 ,כהוהיא בובה של חנ ,רינה בלרינה

 ,מסתובבת ולפתע מפסיקה

 :היא תלחש לכם בסוד ,אם תשבו בשקט

 "יש לי סביבון בבטן שאוהב לרקוד"

 :פזמון

 ,לרקוד בסיבובים

 ,לרקוד עם כוכבים

 ,לרקוד לרקוד בתוך החושך הגדול

 ,לרקוד בסיבובים

 ,לרקוד עם כוכבים

  .לרקוד לרקוד ורק בסוף ליפול

 'על ה - 'על ג - 'ליפול על נ

 'על פ ,ליפול ,ליפול ,לליפו

 ,נס גדול היה אוהו

 ?איפה? איפה? איפה

 י כאן/לחץלהרשמה להשתלמות                                                                     !פה

 

 :פעילות

  ,כל הבנות הופכות להיות בובות בלרינות

 .אם גם הבנים רוצים אז בכיף אין שום בעייה

 ן וביבבובות הבלרינה הן פטנט חילופי לס

בד  בצבעים זוהרים אפשר באור רגיל -שתכינו להן מקרפ או מאל נהבלרישמלות פה בשות יהן לבו

  .ואפשר באולטרה סגול

 ,אפשר להוסיף כוכבים .בים ורוקדיםבופשוט מסתהוא המשחק 

 .ואז כל בלרינה מזמינה את הכוכב שלה לרקוד .היא הכוכב ,אפשר שאמא

 .עהרבה דברים שהדמיון מצי עוד ואפשר ,כוכבים על השמלות יהיואפשר ש

http://www.arielasavir.co.il/
http://arielasavir.co.il/index.php/2011-05-15-13-14-01


 !קציה בחגיגהותהייה לכן אטר ,קחו את השיר הזה

 !ששיר כזה אין לכן ברפרטואר השנה אני בטוחה

 !! הפתעותהמון יש  !! תהינו ושובו להתעניין בהשתלמויות החדשות כדאי

 להתראות בחיוך ובשיר

 סביר אריאלה
 

 השתלמויות חדשות מאת אריאלה סביר.

 מסיבת יום הולדת בירושלים - יום ב' 19/12/11 במתנ"ס רוממה רח' זכרון יעקב 5 י-ם

 מסיבת יום הולדת  בנתניה  -  1/1/2012  בבית התרבות מושב גנות הדר )צומת בית ליד(

 מסיבת יום הולדת ברמת גן – אולם ההסתדרות רח' המחתרת 7 רמת גן טרם פורסם תאריך

 הפתעות קשב וריכוז בירושלים – יום ג' 17/11/12 במתנ"ס רוממה רח' זכרון יעקב 5 י-ם

!!! יפתחו לפי דרישה במקומות נוספים   השתלמויות 

 

.כשעתיים: אורך ההשתלמות  

!מסיבת יום הולדת מיוחדת ואחרת: נושא ההשתלמות  

שירים ופעילויות חדשים  ,בשיר ותנועה פעילויותמגוון ההשתלמות כוללת : אופי ההשתלמות  

ובכל פעילות אריאלה תתייחס לכל קשת הגילאים , הפעילויות מותאמות לכל הגילאים  

.וכיתות נמוכות כולל חינוך מיוחד  

וחוברת, כל משתלמת תקבל דיסק ובו עשרה שירים מההשתלמות: מה מקבלים  

.ילות השירים והפעילויותעם מ   

תוכל למצוא בהשתלמות ' וכיתות א, חינוך מיוחד, גן, כל משתלמת באשר היא מעון  

!!את מה שמתאים לה  

!השיטה המיוחדת של אריאלה והניסיון הרב הם שמאפשרים זאת  

 

.ח בערב ההשתלמות"ש 250  !בלבד בהרשמה מראש₪  200: מחיר ההשתלמות  

 ועכשיו מבצע ענק !!!

(וריכוזב קש, יום הולדת, חנוכה)יות הקרובות מה לשלושת ההשתלמוהרש  

!!!בלבד₪  055במחיר מיוחד של   

 

:הקרובהלהלן פירוט ההשתלמויות לשנת הלימודים   

 (הסתיים) תחילת שנה וחגי תשרי" פותחים שנה" –אוגוסט .1

 (בהרשמה מראש)" אורח חיים בריא"הנושא השנתי  –ספטמבר . 2

 (בהרשמה מראש) סיבת חנוכהמ – דצמבר/נובמבר.3

 חורף/ יום הולדת  – דצמבר. 4

 המשפחה שלי/ ו בשבט "טסדר  -  ינואר. 5

 (תכנית מיוחדת לבקשתכן) הפתעות קצב וריכוז –פברואר . 6

 {לכל השנה ולכל גיל, שיר תנועה וקצב}

 ג בעומר "יום העצמאות ל –אפריל . 7

 קיץ וסוף שנה –מאי . 8

 

:נת תוכנית חמשת החושים של אריאלה בגנכםלהשתלמויות וכן להזמ לפרטים והרשמה  

  050-4994991    –רועי 

   Roei_sa1@017.net.il 

mailto:Roei_sa1@017.net.il

