
 לקראת ראש השנה

 

 .  תכנים וערכים, עשיר בחגים ובמועדים המזמנים לילדים שפע של חוויות, הפותח את לוח השנה היהודי, תשריחודש 

,  לערכים היהודיים ולחוויות החג מאפשרת להם לראות את עצמם כחלק מעולם התרבות היהודי, חשיפת ילדי הגן לתכנים
 .שהוא המקור לתחושת ההשתייכות

 .  הקישוט והמצוות, הלבוש, השירים, הסמלים, עבור הילדים מתבטא החג בהכרת המנהגים

כדאי לתכנן פעילויות הנוגעות למשמעויות החג  . יום בגן-חשוב לשלב את הלימוד על החג ואת התכונה שלפניו בחיי היום

 .  והמביאות בחשבון את השלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא, ובעלות מובן בעולמו של כל ילד
והן חלק מהבסיס התרבותי והערכי  , אחדות מהן משותפות. לצד המצוות מסורות מגוונות, כמו בכל חג כן גם בראש השנה

 .וחלקן מאפיינות עדה או משפחה, המשותף של כולנו
 .שלהםבמורשת ולאפשר לילדים ולמשפחותיהם לשתף את ילדי הגן , כדאי להיות פתוחים וקשובים לדברים

 .  בטוחה אני שהמידע והפעילויות בעלון זה יהיו לכם לעזר בבניית תשתית למורשת ולמסורת בחג היהודי
 

 ,  שנה טובהבברכת 
 סימה חדד מה יפית 

 יסודי   -מנהלת האגף לחינוך קדם
  
 



 סקיליענת : צילום והפקהריכוז •

 

 "88 סקורפיוסטודיו : "גרפיקה•

 

 בלייוייס-יעל לביא: עריכה לשונית•

 

 :תודות•

למדריכות מטה  האגף לחינוך קדם •

,  הדרעץ ואיריס  פינקיאליהודית : יסודי

 ,  הוספת פעילויותעל 

 

,  הסרטוניםעל       ! הופתודות לערוץ •

 והפעילויות

   

 בגןראש השנה 
 

ההולכת  , התכונה לקראת החג היא  חלק בלתי נפרד מאווירת החג

ויוצרת עניין וסקרנות אצל  , ריחות וטעמים, ונרקמת בשלל צבעים
 .הילד

תפקיד חשוב  , המנחיל ערכים חברתיים ולאומיים, הילדים-לגן

לרעיונות  , בחשיפת הילד למכלול מנהגי החגים והמועדים

וכן למסורות שעוברות מדור לדור ומחזקות את תחושת  , ולסמלים

 .  ההשתייכות למשפחה ולעם
טעם  'שישאיר , רצוי שהעיסוק בחגי תשרי יהיה חווייתי ומשמעותי

כדאי  . ויותיר בהם ציפיות לחגים הבאים, אצל הילדים' של עוד

 .  למקד את העשייה בגן במוטיבים אחדים ולא לעסוק בכל הנושאים
שמשפחות שונות מציינות את חגי  , חשוב  לתת את הדעת על כך

 .  ישראל בדרכים מגוונות ולאו דווקא באופן המסורתי
המסרים שאותם מעבירה הגננת לא תמיד עומדים בקנה אחד עם  

על הגננת להיות קשובה לדברי הילדים  . אלו המועברים בבית

 .  ולכבד את מנהגי משפחותיהם
  
 



http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/AnotherYearBegins.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/shofar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/WishingAndHoping.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/NewPage.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/Prayer.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/HolidayNames.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/ElulTishrei.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/Rimon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/Beginnings.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/MessagesAndContacts2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/GreetingCards.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Preschool/CornersNew.pdf

