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לוח שנה
. בו הוכרזה הקמת המדינה, באייר' ניתן לאתר בלוח השנה את התאריך ה•

(1948)ח "ועל השנה תש14.5נשוחח עם הילדים על התאריך הלועזי •

כמה  ? ם  ולגלות כמה היו בעד"ניתן להשמיע לילדים את ההצבעה באו•

?וכמה היו נגד? נמנעו

ם נמצא היום במוזיאון  "הפטיש שבו השתמשו בהצבעה באו-? הידעת•

.בקיבוץ ברור חיל

https://news.walla.co.il/item/3112000


ציר זמן בגן

ניתן להכין ציר זמן ועליו לציין אירועים חשובים של המדינה או  •
.  אירועים סביב הקמת היישוב בו נמצא הגן

.כמו כן ניתן להוסיף את אירועי הגן על ציר הזמן•

ציר זמן לדוגמה בלבד



כרזה למדינה

ניתן להכין עם הילדים כרזה גדולה ומשותפת לכל ילדי הגן  •
. ברוח הכרזות המתפרסמות כל שנה

.בה יציג כל ילד את הכרזה שלוגלרייהניתן ליצור •

ולחשוב על דרכים  71כדאי לשוחח עם הילדים על המספר •
.  שונות לייצוג שלו על הכרזה

ארכיון המדינה: מתוך

http://www.archives.gov.il/catalog/#!/


דגל ישראל

.מגן דוד, פסים–הכרות עם מבנה הדגל •

מתי הוקם  . מה מייצגים הסמלים עליו, הכרות עם דגל היישוב•
?מה מספר השנים בהן קיים היישוב? היישוב

.ניתן להכין דגל של הגן תוך שימת דגש על הייחודי בגן שלנו•



מגן דוד

.מגן דוד עשוי להתקבל משילוב צורות שונות•

לאפשר לילדים זמן ומקום להתנסות חופשית ליצור מגן דוד•

מגוון  גופים    , שרוכים, קיסמים: כדאי לתת מגוון חומרים•

.  משולשים שווה צלעות, גיאומטריים

.למידה מעמיתים, חווית הצלחה, שיתוף, נאפשר לילדים חקר•



מגן דוד

.נציע לילדים להכין מגן דוד גדול שותף•

לאחר היצירה נוכל לבדוק עם הילדים בכמה חלקים  •
.באילו צורות השתמשנו, השתמשנו

.ניתן לבנות את המגן דוד במנחים שונים•



סמל המדינה

כדאי לעמוד ההבדל בין מספר הקנים במנורה לעומת מספר •
.בחנוכיההקנים 

:  ניתן לאפשר לילדים לחפש את הסמל במקומות שונים•
חולצות ועוד, ספלים,  מפות, בולים, מטבעות

.ל"ניתן להציג בפני הילדים את סמלי היחידות בצה•



מפה

כדאי לשוחח על מפת מדינת ישראל•

ניתן להכיר את מפת היישוב בו גרים הילדים•

.נאתר על המפה אתרים מרכזים וחשובים ביישוב שלנו•

,  כיוונים, מקרא המפה, נשוחח עם הילדים על צבעי המפה•
.מבנים ועוד, סמלילים, כבישים

ניתן להכין ספר טיולים של הגן בו•

הילדים מדווחים על טיולי משפחות

.שחוו



אתרים ויישובים במדינה

.ניתן לשוחח עם הילדים על אתרים בהם ביקרו בארץ•

תמונות  / גלויות/ בולים :  כדאי להציג בפני הילדים•

.מאתרים שונים בארץ ולסמן אותם על המפה

.אפשר לשוחח על הדתות השונות במדינה שלנו•



משחקים של פעם

ניתן לאסוף מהילדים והוריהם רשימת משחקים של פעם  •
.וללמד אותם בגן

אפשר להזמין הורים או סבים שיספרו על משחקי הילדות  •
.שלהם

כדאי להכין קלסר אותו יכינו הילדים ויצרפו בכל פעם משחק  •
.ילדות חדש שלמדו

:ניתן למצוא משחקים בחוברת•

,במשחק, בשיר–מתמטיקה זה משחק ילדים "

"בסיפור ובתנועה

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mathischildrengame.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/mathischildrengame.pdf


שטרות ומטבע

ניתן להציג בפני הילדים אוסף של מטבעות ושטרות ישראליים  •
ניתן לאתר את . ולשוחח על הסמלים המופיעים עליהם

.הדמויות המופיעות על השטרות והמטבעות, הערכים השונים

ניתן להכין מטבעות או שטרות ישראליים אותם ימציאו הילדים  •
.בעצמם

ניתן להראות לילדים כיצד יוצקים מטבעות וכיצד מנפיקים  •
.שטרות

בנק ישראל בגובה העיניים–סרטון •

http://www.boi.org.il/he/Education/Films/Pages/CurrencyIssueMovie.aspx


1952-ב"התשי, סדרת בנק לאומי לישראל



1948-ח"התש, פלשתינה-אנגלוסדרת בנק 

















בסדרת השטרות החדשה מוקדש ליצירתו של נתן ₪ 200-שטר ה

צד הפנים של השטר נושא את דיוקנו של אלתרמן ואת מילות  . אלתרמן

השיר זכה לפרשנויות . המופיע בכיתוב זעיר, "פגישה לאין קץ"השיר 

,  רבות בשל עמימותו ומופיעות בו פסקאות המאזכרות את איתני הטבע
שילובם  , 200₪-אלה היו מקור ההשראה לעיצוב שטר ה. הליל והירח

של עלי השלכת בצד הפנים של השטר והצמחייה בליל הירח בעיצוב גב 

": שיר בוקר"בגב השטר מופיע גם משפט משירו של אלתרמן . השטר

".בשיר ובעמל, בשמחה, אנו אוהבים אותך מולדת"




