
 גננת מספרת

 רקע:

 מור סבג :ננתשם הג

 "אלון"גן  שם הגן:

 חובה-טרום חובה גילאי הילדים:

 גן ממלכתי סוג גן:

 באר יעקב יישוב:

 תכנון העבודה:

בשבוע הראשון תכננתי כל יום בפני עצמו, זוהי התנסות ראשונה בלמידה מסוג זה וכל הזמן 

 לפעילויות בהמשך.נדרשתי להפיק לקחים מפעילויות ולבצע התאמה 

ההורים עם ביצעתי תיאום ציפיות . בנתי את חשיבותה של תכנון שבועיה, מהשבוע השני

-ותכננתי פעילויות מגוונות )סינכרוניות וא Google formsבאמצעות שאלון מקוון 

עם משרד החינוך. עבדתי בשיתוף פעולה  דייל על בסיס המתווה שפורסם ע סינכרוניות(

 .גננות עמיתות דבר שסייע מאוד

 הלכה למעשה:

מפגשים בקבוצות קטנות ו לכלל ילדי הגן -סינכרוניים בזום מפגשים 3-כללה כהתוכנית 

בכל יום  ,משימות, הפנייה למערכת השידורים הלאומית וסרטונים. מעבר לכךיותר. שילבתי 

. צוות הגן לקח חלק WhatsAppשוחחתי בטלפון או בשיחות וידאו עם מספר ילדים ב

במפגשים הסינכרוניים והמדריכות של תוכניות העשרה שלחו סרטונים לילדים )ריתמוסיקה, 

הילדים יכולים לשתף  בו, פאדלטבאמצעות תוכנת  -יצרתי לוח שיתופי נוסף על כך,  תנועה(.

 םרלוונטייבה ריכזתי סרטונים  ,YouTubeקיימת רשימת צפייה ב ,ולהגיב זה לזה. כמו כן

 לילדים. 

 ותובנות:טיפים 

 חשוב לבצע רפלקציה ולבצע התאמות  תכנון מוקדם הוא מפתח להצלחה! -כמו בגן

. הקישורים לפעילויות במהלך השבועכנדרש. יצרתי תכנון שבועי שמכיל את כל 

ידעו לתכנן את הורים לפרסם את התוכנית מראש על מנת שהנכון היה יזה ש החלטתי

 וגם עבורי בהתנהלות בתוך האתגר הזה.  ,סדר היום

 אחד האתגרים שהיו לי. את השונות הרבה בין הלומדיםעבורי  גישה ית הדמהב הלמידה ,

תהליך לייצר פעילויות מגוונות שיעניינו את הילדים ויגרמו להם לשתף פעולה. היה 

 סייע בידי רבות במהלך התקופה. מתמשך של רפלקציה והסקת מסקנות 



 דוגמאות לפעילויות שהעברתי:

 
 דוגמה לתוכנית שבועית :  .1

 

 פאדלט בו ילדי הגן משתפים מהעשייה בבית -השיתופיהצצה ללוח  .2

 
 

 
 .סרטון לסיכום עבודה בקבוצה -סינכרונית-דוגמה לפעילות א .3

 

https://youtu.be/8qzmc6V3Mt8
https://youtu.be/8qzmc6V3Mt8


 הדגל ושירת ההמנון כחלק מטקס קבלת השבתהנפת דוגמה לפעילות סינכרונית:  .4
 .בזום

 
 

מדגים לחבריו  י,ירין דוידי בהנחיית מתנסים יחדיו בלמידה פעילה במפגש זום.הגן ילדי  .5
  כיצד לבצע ניסוי מדעי.

 

 
 
 

 דוגמה לשימוש ב"כלי גוגלה" לשמירה על קשר ועידוד תקשורת עם סבתא וסבא .6

 

 

 
 

https://www.facebook.com/dror.liel/videos/3704087036284490

