איך מזמינים?

גני ילדים

הזמנת ביקורים נעשית בטלפון או בכתב,
באמצעות טופס הזמנה.

איך מגיעים?
הכניסה למתחם :מהשער ברח' ארלוזורוב  30פינת
רח' גייסות השריון .לנוחיותכם ,במקום קיים חניון.
יש להגיע בשעה שנקבעה לביקור.

איך היה?
טופס משוב יוגש לכם בזמן הביקור .חוות דעתכם
חשובה לנו .תודה על שיתוף הפעולה.

מקום
לחוויה

מחלף התקוה
ז'בוטינסקי
אזור
השרון

תל אביב
צומת גהה

הצוערים
כצנלסון

גייסות השריון

קפלן

חניון

קריית
המוזאונים
ארלוזורוב
רח' ארלוזורוב  ,30פתח תקוה

לפרטים ולהזמנות
אריאלה כץ בן צבי ,מנהלת מכירותarielak@ptikva.org.il | 03-9286304 :

מוזאון פתח תקוה לאמנות | מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה | מוזאון ההנצחה  -בית יד לבנים
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נעים להכיר ולהפגש שוב,
גננות יקרות,
גם השנה אנו שמחים להציג בפניכן מערך תערוכות,
תכניות הדרכה ופעילויות מיוחדות לגיל הרך.
מה במתחם?
• מוזאון פתח תקוה לאמנות
• מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
תכניות המוזאונים מותאמות במיוחד לגיל הרך
ומועברות ע”י צוות מקצועי ואדיב ,המזמין לחוויית
התבוננות ,למידה ,קסם והנאה.
רצוי ומומלץ לרכוש סדרת ביקורים לאורך השנה
(במחיר מיוחד) ,כדי להעמיק ולהרחיב את החוויה		
ואת ההתנסות המוזאלית.

מוזאון פתח תקוה לאמנות

מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

הילדים מוזמנים לקחת חלק בתכניות
המרתקות שמציע מוזאון האמנות ולהכנס
לחוויה מעוררת ומשחקית ,המעודדת
סקרנות ,יצירתיות וביטוי עצמי.

אנו שמחים להזמינכם לביקור חוויתי ומעשיר במוזאון ההיסטורי ,המאפשר לילדים להכיר ,כבר בגיל
הרך ,את העבר המרתק של עירם ולהתחבר לשורשים באמצעות הסיפור הייחודי של פתח תקוה.

מה בביקור?
• סיור פעיל בתערוכת אמנות
• הדרכה מקצועית המשלבת תנועה		 ,
משחק וסיפור
• סדנת יצירה מפתיעה ומותאמת לתערוכה

מה בביקור?
מפגש תיאטרלי (שחקנים בשיתוף הילדים) • ביקור פעיל בתערוכה הכוללת מוצגים ,כלים ,דגמים,
צעצועים ,תלבושות ,ספרי ילדים ומשחקי מחשב • סדנת יצירה ייחודית לכל תכנית.

שעה וחצי

תכנית חדשה המשלבת הסתכלות עתידנית על כלים
ישנים .זיגי ,גיבור התכנית הוא יצור מכוכב אחר המביא
מבט מרענן על מרחב הבית של פתח תקוה של ראשית
המאה העשרים.
• התכנית כוללת תיאטרון ,קולנוע ויצירה
• משתלב בנושאי “אני”“ ,הבית” ,הסביבה ומולדת

להתראות!
שעה וחצי

עיגול ,משולש ומרובע יוצאים למסיבה
כיצד ניתן ליצור צורה חדשה מחיבור של צורות בסיס? מהם
צבעי היסוד וכיצד הם מרכיבים את קשת הצבעים כולה?
בסדנת הדפס ייחודית ,העושה שימוש במכבש דפוס
עתיק ומקצועי ,מכירים הילדים את צורות וצבעי הבסיס
ומשתמשים בהם ליצירת עבודת אמנות מרהיבה .מומלץ
ליצור תערוכת הדפסים בגן הילדים בעקבות הביקור.

שעה וחצי

כתם שמש
הילדים מבקרים בתערוכה המציגה סיפור על הגירה ,זרות
ושייכות מנקודת מבטו של ילד .תאטרון הבובות משמש
כמרחב המחבר בין ציוריו הייחודיים של אליהו אריק
בוקובזה לבין ציוריו של האמן צבי שור  -חבר באסכולת
פריז ובן פתח-תקוה .דרך חוויית ההגירה המשותפת
לשני האמנים ,נופי פריז וארץ ישראל נמהלים אלה באלה
ומעלים שאלות על שייכות לבית ולמקום.

שעה וחצי

רכבת הסיפורים
ב’ארץ הסיפורים’ כבר ביקרתם? הילדים מוזמנים לטיול
דמיוני ולמפגש תיאטרלי עם דמויות אהובות מז’אנרים
מגוונים בספרות הילדים .הפעילות משלבת סיפורים
ומוזיקה סוחפת ,תלבושות ,תערוכה וספריית המוזאון.
בסדנה יוצר כל ילד ‘מזוודת סיפורים’ אישית.
• משתלב בלימודי האוריינות ,השפה והספר
• מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה”צ

ציור | אליהו אריק בוקובזה
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חצרות המושבה
חוויה פעילה ותיאטרלית ,מלאה בטעם וריח ,בחצרות
הראשונים .הילדים פעילים עם השחקנים במאפיה,
במתפרה ,במכבסה ,בגינת התבלינים ובפוסטה (בית הדואר
של המושבה) וחווים את ההיסטוריה בידיהם וחושיהם.
• מתקיים בחצר המוזאון החל מחודש מרץ
• מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה”צ

• מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה”צ
שעה וחצי

חבר מכוכב אחר

ציור ,למשל

משחקים במושבה

הילדים יוצאים למסע מרתק העוסק בציור עכשווי בישראל
ונחשפים לציורים בעלי קנה מידה גדול ,צבעוניות עזה,
משיכות מכחול סוערות וצורות מפתיעות .הילדים מפעילים
את הדמיון ,מציירים ומספרים סיפורים בהשראת הציורים.
בתום הסיור תערך סדנת יצירה חוויתית.

אוצר של צעצועים ישנים מימי המושבה מתגלה בחנות
צעצועים מודרנית במוזאון .הילדים מוזמנים להתנסות,
להשתעשע ולשחק בשפע משחקים היסטוריים ,ההופכים
את הביקור לחוויה מרגשת.
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• מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה”צ

שעה וחצי

