
סיפורים מהשטח
שנה לעצמאות ישראל בגני הילדים70-נוף ישראלי-חדש באתר

עדכוני האגף

חדש באגף
האגף לחינוך קדם יסודי, המנהל הפדגוגי

חוזר בטיחות לפורים

גולדהירשאורה -מאמר על דגמי משפחה

מה'קול קורא ספריית פיג

ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכריםנוהל השארת 

הגן העתידי

להשתייך ולגלות, להיות אני

חודש אדר
מרץ-פברואר

2018ח "תשע

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

להחליט  , לבצע בחירות, בגן כזה הילדים מעורבים בתהליך הלמידה שלהם במגוון אפשרויות להביע דעות

.לכבד את ההחלטות המשותפות ולקחת אחריות על התוצאות, החלטות

החינוכיממציאים את הבלתי צפוי ומשפיעים על המרחב , בגן העתידי הצוות החינוכי והילדים שותפים

,  שצולם בגן שיזף בשדרות, "ציור בחפצים בגן הילדים"בסרטון 

,  "פתוחים"רואים שהגננת מיכל יצרה נגישות למגוון חומרים 

עיסוק בחומרים כאלה יכול  . חומרים שאין בהם תכלית מוגדרת

.לפתח מגוון גדול של סוגי משחק וכן יצירתיות בדרכי המשחק

ההמצאה ואפשרויות הגילוי תלויות  , רמת היצירתיות, בכל סביבה

חומרים  הנגשת. בצורה ישירה בכמות ובסוג החומרים בה

.פתוחים תאפשר לילדים להיות מעורבים בעיצוב הסביבה שלהם

?יש לך סיפור מעניין
אלייינומוזמנת לשלוח 

הנחיות באתר

https://preschoolnote70years.wordpress.com/2018/02/10/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%92%D7%9F-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%98%D7%99/
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/safepurim2018.pdf
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/holyday/family-day/Pages/family-history.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kolkorepijama2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/stay2018.pdf
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76712a8e-9ede-43c9-a6f4-6d71c1d16272&lang=HEB
http://ganenet.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=76712a8e-9ede-43c9-a6f4-6d71c1d16272&lang=HEB
https://preschoolnote70years.wordpress.com/2018/02/12/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%98%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%9f-%d7%99%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%9c%d7%95/
https://preschoolnote70years.wordpress.com/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8/


שיר החודש

שירים  –זמר לך לגיל הרך "מופיע בחוברת " קילפתי תפוז"השיר 

רעיונות  , מידע על הכותבים, תווים, הכוללת מילים, "לכל עת

בחרנו בו בשל  , לכבוד פורים.  לפעילות והקלטה בדיסק המצורף

ניתן להתרשם  . דמיון והומור, מילותיו הפשוטות אך מלאות עניין

שיח בין הילד שקיבל את התפוז ובין הילד הדמיוני הנמצא  -מהדו

).שקיקי המיץ(בתוך פלח התפוז 

להמשך קריאה

משחקי החודש

בחיבור היתולי ומבדח של מנהגי  ניתן לשלב בהנאה ובהנעה פעילות גופנית, לקראת חג פורים

.  וסמלי החג למשחק התנועתי קבוצתי

ונהפוך  " "תחפושות ותנועות", !"המן והרעשן", "מרוץ תחפושות", "תופסת כובעים"המשחקים 

טיפוח , התחמקות, זריקה ותפיסה, ניתור, מהווים הזדמנות לשכלול תנועות בסיסיות ריצה" הוא

מבדר  , יצירת אקלים מיטבי, יצירתיות בתנועה ופתרון בעיות בתנועה ובאמצעות הגוף

החלפת  , המתנה לתור: והומוריסטי וטיפוח יכולת לשמור על חוקי משחק תנועתי

להמשך קריאה.שמירת כללי בטיחות במרחב,תפקידים

:ניתן לשלוח תגובות לכתובת
preschool@education.gov.il

נוף ישראלי

טשרניחובסקי.ש"  האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"

.1941ועלה לארץ ישראל בשנת 1895הצייר מרסל ינקו נולד ברומניה בשנת 

.  הוא היה צייר מפורסם בישראל ובארצות אחרות בעולם

אלא ציורים  ,  כשהגיע לארץ העדיף להציג תערוכות ציורים שהם לא בסגנון מופשט

הציג הצייר את ציוריו , מאוחר יותר. מחשש לתגובות. ציורים ברורים–פיגורטיביים 

דרך התבוננות ביצירה  ".  פרדס"הציורים של הצייר נקרא מטע אחד .  המופשטים

.  ניתן לחקור עוד על היצירה והיוצר

תמונת החודש

להמשך קריאה

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kilaftitapuz.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kilaftitapuz.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/kilaftitapuz.pdf
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/preschool/subjects/subject/physical-education/combining-physical-education-kindergarten-life/Pages/movementporim.aspx
mailto:preschool@education.gov.il
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/70year.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/nofomanotimata.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/nofomanotimata.pdf
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