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מוזמנות לצפות עם הילדים בשידורים העוסקים מן הקרן לשופר מפי  . בחודש תשרי השופר מהדהד 

:מסורת ומורשת בגן הילדים, פורטל עובדי הוראה, במרחב הפדגוגי, רחל סלייטר

. לשמוע קול שופר ,  כל השופרות נקראו קרן 

ב"תשפתשריד"בס

יקרותגננות

לא היו ימים  : "במתן צדקה ותפילה מתוך שמחה כמו שכתוב, ליום כיפור מתכוננים אנו בהתרגשות

,  ננסה גם אנו ליצור בגן אוירה המשלבת את המיוחדות".וכיום כיפורטובים לישראל כחמשה עשר באב 

נשיר שירי קודש ופיוטים גם מתוך המחזור של יום  . נהנה משירה וניגון. הקדושה והשמחה של יום כיפור

.הכיפורים

נמעיט  / ונתאים, נעדיף להרבות במסרים בונים ומאירים" את תומת הילדות וטוהרתה"כדי לשמור 

עדיף להתמקד  . התפתחותבהוראה תואמת ננהג , באיסורי יום הכיפורים ובעיסוק בשלבי התשובה

,  כדאי לשאול איך נוכל לעזור לאבא ולאמא ביום כיפור. שאותו יוכלו הילדים לעשות ביום כיפור, בחסד

.  שבו הם לא אוכלים ולא שותים

את המסרים המטיבים הקשורים לתשובה יוכלו ילדי הגן הבוגרים להבין באמצעות הסיפור על יונה  

,  אמרה על שביום של תפילות וקריאה בתורה, שהטיבה לספר סיפורים, ל"זלייבוביץנחמה . הנביא

אינם  , והמסרים השונים, אכן בסיפור יונה קיימים כל האלמנטים של סיפור ילדים. סיפור הוא טוב לבריות

הילדים  . והתנהגותם של האנשים , אלא באמצעות עלילת הסיפור, מועברים ישירות בדרך של הטפה

כדאי שהעיסוק בספר יונה ישתלב בסדר היום  . ה נמצא בכל מקום והוא מוחל וסולח"יוכלו לגלות שהקב

סרטון  : עיסוק בעולם הטבע המתגלה בספר יונה כמו, המחזה, יצירה:  גם בשילוב פעילויות נוספות כמו

פעילויות אלה מסייעות לילד ללמוד על פי סגנון  !(. הרעיל)סיור להראות את עץ הקיקיון , על דגים גדולים

.  הלמידה המתאים לו ולהבין טוב יותר את הסיפור

יום יחיד ומיוחד  , זהו יום הכיפורים(. י' שמות ל" )אחת בשנה"על יום אחד מיוחד בשנה נאמר בתורה 

וערך  , ערך העלאתו את כל השנה שעברה, פנימי בתכונת אורו...ערך היום עצמו:  בזכות שלושה ערכים

(.  מ-קלטעמ, ה"ראיעולת ". )השפעתו להכשיר להעלאה גם את השנה הבאה

.  דרכי הוראה של ספר יונה בגן הילדים ניתן לראות בקישורים הבאים מתוך אתר מנהל החינוך הדתי

בת שבע מלכה                                                , סרטונים-' חלק ג,  'חלק ב,  'חלק אספר יונה  

רחל סלייטר–ומעשה לגננת עיון –סיפור יונה בגן הילדים 

בברכת גמר חתימה טובה

אסתר חטב

ד"מפקחת ארצית קדם יסודי חמ

"הבנים והאבות בדיצה ובצהלה בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות"

(אבן עזרא)הפיוט אל נורא עלילה : מתוך

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-19-8-2020/tradition-heritage-kindergarten-12354/
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/vod-broadcasts/realtime-vod-19-8-2020/tradition-heritage-kindergarten-12355/
https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/d2.mp4
https://meyda.education.gov.il/files/Hemed/gan/yon2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=oOA68wOl0fM
https://edu.gov.il/sites/Hemed/kdam-yesodi/hag-li/Pages/hagli.aspx

