
פסיפס ישראלי
טעימות משבוע העליות בגני הילדים

ז"תשע

מדינת ישראל
משרד החינוך 

המינהל הפדגוגי
לחינוך קדם יסודי' אגף א



"ביחד זה יותר"

מסרים של שיתוף ואחווה

גן פשוש

נתניה



גן הדס

קרית ים



גן עופר איילים

ראשון לציון



יש  -לאלגוריה של הפסיפס לגןתוך התייחסות , יצירת פסיפס משותף מחומרים שונים
וביחד כולנו יוצרים ( לבנות, ליצור, לרקוד, לצייר)ילדים שאוהבים דברים שונים 

. תמונה יפה ומושלמת של עולם הילדים בגן

גן עופר איילים

ראשון לציון





גן חמנייה

באר שבע



פיוטים וניגונים מתרבויות שונות ובשפות  , האזנה לשירים–גוונים מוזיקליים 
.שונותלתרבויות היכרות עם כלי נגינה האופייניים . שונות

ד הארז"גן חמ

נתניה



ד התורמוס"גן חמ

נתניה

לומדים רקמה–הורה מעשיר 



לומדים ריקוד–הורה מעשיר 

ד התורמוס"גן חמ

נתניה



יצירת ספר מתכונים,  מאכלים מבית סבתא

אתי ישי

ראשון לציון



.בשפת המורשת, "מבית אמא"ילדים מספרים סיפורים שהביאו 

הקמת ספריה רב תרבותית

יעל אברהם

ראשון לציון



ועונה על  , אברהם השומר מספר לילדים למה עלה לארץ–סיפורי עלייה 
.שאלותיהם

גן שקמה  

ואקליפטוס

באר שבע



סבתות הוזמנו לגן לספר את סיפור עלייתן ארצה–סיפורי עלייה 

גן חמניה

באר שבע



סבא מספר על העלייה מפרס–סיפורי עלייה 

גן השלום

מבשרת ציון



סבא מספר על העלייה מגרמניה–סיפורי עלייה 

גן השלום

מבשרת ציון



על ידי קבלת ,דימוי תהליך של קליטה–" בובה חדשה באה לגן"
בובה חדשה למרכז המשחק הסוציודרמטי תוך הדגשת חוויה של 

. קבלת משהו חדש ומשמח לעולם הגן



של ולדמיר " סיפור העליה"המחזת –" בובה חדשה באה לגן"
.  מרוסיה וסנאיית מאתיופיה

גן השלום

מבשרת ציון



המגשרת מירי מלמדת את הילדים ריקוד עם אתיופי

גן חמניה  

באר שבע



גן אירוס הארגמן  

נתניה



"חפצים מספרים"



יוצאי אתיופיה כבדו את ילדי הגן  –מארחים ומתארחים בגן 
שירים וסיפורים, המטעמים

ד ראות סנוף"גן ממ

צפת



יוצאי אתיופיה כידו את ילדי הגן  –מארחים ומתארחים בגן 
שירים וסיפורים, המטעמים

ד ראות סנוף"גן ממ

צפת



ד ראות סנוף"גן ממ

צפת



ד ראות סנוף"גן ממ

צפת



".לך-לך"קבלת שבת פרשת 

ד אורן  "גן ממ

נצרת עילית



ד אורן  "גן ממ

נצרת עילית

אני עולה חדש



ד נורית  "גן ממ

מגדל העמק

עברי-מילון רוסי


