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לוח שנה

חודש שבט

.בשבט' ל, ו בשבט"ט,  בשבט' א–ראש חודש שבט •

(אמצע סוף, תחילה)שלוש נקודות ציון •

ניתן לאפשר לילדים לסמן את התאריכים על הלוח השנה ולעקוב עד היום •
.בו מציינים את יום זה בגן



ליום המשפחה" האם"מיום 

???  הידעת

שהוא יום פטירתה של הנרייטה , שבט' בישראל מצוין יום המשפחה בל
ההסתדרות  היא הקימה את". אם הילדים"סאלד כונתה הנרייטה . סאלד

".הדסה"הציונית 

לקוראים את השאלה  " הארץ שלנו"הציגו בעיתון הילדים 1951בשלהי •
בתגובה לשאלה הציעה  . האם יש לציין בישראל את יום האם

לציין את יום פטירתה  , 12-בת הנחמה פרנקל בידרמןהקוראת
אף על פי שלא היו להנרייטה סאלד  ". יום האם"בתור הנרייטה סאלדשל

היא היוותה דמות אם לרבים מהילדים שעלו לארץ במסגרות  , ילדים
וזו הייתה הסיבה לבחירה ביום  , השונות לאחר עלות הנאצים לשלטון

.פטירתה כיום האם

https://www.haaretz.co.il/1.1644781


הנרייטה סאלד



מיום האם ליום המשפחה

יום  ". יום המשפחה" "יום האם"בשנות התשעים הונהג בישראל לקרוא ל•
זה בא להדגיש את הקשר בין בני המשפחה ואת מחויבותם ותרומתם  

הועלתה יוזמה המבקשת 2016-ב, עם זאת. המשותפת לתא המשפחתי
שיבוא לציון  , כחג נוסף, "יום האם של ישראל"לציין שוב ברחבי ישראל את 

.  נושאים חשובים לאמהות בקהילה בה הן נמצאות



הצעות לפעילויות

?  ניתן לבדוק עם הילדים כמה נפשות במשפחה שלי•

נכיר את שמות המשפחה של ילדי הגן ונבדוק מכמה אותיות מורכב כל •
.שם

.ניתן להכין עם הילדים שירון אותו ניצור לפי השיר האהוב על כל משפחה•

.כדאי למספר את השירון ולאייר בהתאם

ניתן להקים בגן תערוכה בה נציג את תוצרי הילדים ונזמין את בני •
נכין  , נכין עם הילדים כרטיסי כניסה לתערוכה. המשפחה לבקר בתערוכה

.  מפת תערוכה בה נציין מה מוצג והיכן

. ניתן להכין עם הילדים את ספר הטלפונים של ילדי הגן•



מפה בגן

ניתן לשוחח עם הילדים על המקומות בהם הם מבלים עם בני המשפחה •
.שלהם ולסמן על המפה

של הסבים והסבתות של  מקום המגורים ניתן לסמן על מפה ישראל את •
.ילדי הגן

נציע  .  אפשר להכין את מפת היישוב ולהתמקד בשכונה בה ממוקם הגן•
.לילדים למקם בתיהם ביחס למיקום הגן

יכול להתאים לחוויה " מחפשים את המטמון"המשחק •

הילדים יכינו את המשימות ויכינו  . משפחתית עם ההורים

בסיום המשחק ניתן  . מפה עם רמזים לאיתור המטמון

.לערוך פיקניק משפחתי



ספר המתכונים שלנו

ניתן להכניס ספרי . נזמן לילדים ספרי מתכונים שונים שיוכלו להתבונן בהם•
.מתכונים למרכזים השונים של הגן

נאפשר לילדים לשתף במאכלים שבני המשפחה שלהם אוהבים במיוחד  •
.ונכין את ספר המתכונים של הגן

.אופן ההכנה, כלים, מצרכים: נשוחח על הרכיבים של המתכון•

.נאפשר לילדים לכתוב בעצמם את המתכון בדרך בה הם בוחרים•

.ניתן לצלם את הכלים ולשלבם במתכון•

.נשוחח על הכמויות ונכיר את כלי המדידה השונים•

ביום בו נחגוג עם ההורים ניתן להזמין אותם למסעדה •

.  שנקים בגן בה יוכלו לטעום מהמאכלים השונים

.ניתן להזמין אורחים שונים מקהילת היישוב של הגן



!יום משפחה שמח


