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  יום פעילות בקייטנה

  
  

  :הכנות מראש

  
 כל קבוצה תתבקש לבחור את הדוכני� אותה היא רוצה – שבוע לפני הפעלת היו�
, קישוט, הקמת הדוכני�, לתכנ� את הכנת הפריטי�: להפעיל במש� יו� השוק

  . תמחור וחלוקת העבודה בי� כל המשתתפי�
  :עליה לבחור שני דוכני� אות� תפעיל

על פי היצע שתציג המרכזייה ,  למכירת פריט יצירה שהילדי� ייצרודוכ� -
מצור! נספח . (וקלי� להכנה" מדליקי�", פריטי� שימושיי�, החינוכית
  ) רעיונות

פיתות על , נקניקייה בלחמנייה, פלאפל בפיתה: כגו�, דוכ� למכירת מאכל -
ס 'בלינצ, פופקור� ושתייה, ארטיקי� ביתיי�, כדורי שוקולד, טאבו�

  .עוגות ועוד, במילויי� שוני�
בכדי להספיק , מ ומהמטבח"הקבוצות יזמינו את החומרי� הדרושי� להכנה מהמח

  .להתארג� מראש למועד הפעלת השוק
  

  . כל קבוצה תייצר את הפריטי� אות� יימכרו בשוק$ במהל� השבוע 
  

 בשלב ראשו� תסיי� כל קבוצה להכי� את הפריטי� ואת המאכל – יו� ההפעלה
, תציב כל קבוצה את הדוכני� שלה, בשטח שמיועד להפעלה. שהיא עתידה למכור
  .תכי� שילוט ותקשט

  
יוחלט על סכו� אחיד כ� , המרכזייה תכי� שטרות כס! מצולמי� במכונת צילו�

איתו הוא יוכל לרכוש פריטי� " כס!"כל ילד יצטייד בסכו� , שע� הפעלת השוק
  .בשוק

  ).תמחור הפריטי� יתבצע בהתא� לסכו� שנקבע מראש(
  

הילדי� יעמדו בדוכני המכירה יחד ע� אחד ". תורנות זבני�"הקבוצות יחליטו על 
בכל רבע שעה תתחל! משמרת כ� שכל ילד יזכה למכור וא! ליהנות , המדריכי�

  .מההסתובבות בשוק
  

ק ותוכל לשמש ג� יש להכי� עמדה של מוסיקה שתנעי� את שעות ההפעלה של השו
  ".ש ע� שיר"ד" ולמשלוח " כבקשת�"כתחנת רדיו להשמעת שירי� 

  
הילדי� ינדדו בי� הדוכני� וירכשו את המוצרי� , ייפתח השוק, בשלב השני של היו�

  .שביד�" כס!"כאוות נפש� ובהתא� לסכו� ה
שי� יישלחו בי� חברי� "ד, הזבני� יכריזו על מרכולת�, מוסיקה תתנג� ברקע

  .חוח מאכלי השוק יינשא באווירוני
  

בו ימכרו חפצי� אות� יוכלו , כשלב שלישי לפעילות נית� לקיי� ערב מכירה פומבית
  . באמצעות הרווחי� שגרפו ביו� השוק, הילדי� לרכוש עבור קבוצת�
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