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..על הגן

טרום חובה  ילדים גן , דליית אל כרמל –אלריחאן: שם הגן 

35בגן לומדים . הגן נמצא בבניין שכור," ירוק"

קורס  ,בוגרת דע גן , שנים26ותק , חלביאנתיסאר: מנהלת הגן

.  הכשרת גננות מובילות בריאות

עאמרנביהא ‘גב: מפקחת 

נסראלדיןמוניה ,לדה'מקראויה :  הסייעות צוות 



מאמין שלי  אני 

הפעולה בין הגן להורים והמשכיות הנושאים  שיתוף •

בביתהנלמדים 

הילדיםשל חופש ביטוי •

החייםחשיפת הילדים לכל תחומי חשיבות •

(גן ירוק)עם הסביבה " ידידות"חשיבות ה•

המורשת והערכים שלנו  חשיבות העברת •



הקמת מסלול וחניון אופניים  –המיזם 



:עלמטרות

חשיבות החינוך הגופני ואורח חיים בריאהדגשת . 1

למידת כללי הבטיחות  . 2

והזהירות בדרכים

הדגשת חשיבות השמירה  . 3

הסביבה וביטוח    על איכות 

חינוך סביבתי



...שותפים לדרך

צוות הגן•

ט המועצה"המפקחת וקב•

מתנדבים מהקהילה•

הורי הילדים•



:שלבי המיזם

כללי הבטיחות  : בנושאלהורים וילדים סדנאות 1.
האופנייםוהזהירות ברכיבה על 

הכנת השטח בשיתוף ההורים  2.

ניקיון השטח•

שרטוט המסלול•

.הקמת החניון בשיתוף ההורים .3

צביעת צמיגים•

הכנת החול  •



ניקיון השטח 



שרטוט המסלול



הקמת החניון



:חנוכת המסלול –יום השיא 





הילדים מעודדים 



...בסיום היום





.

מסדרים את החניון מחדש



בוחרים מקום חדש לחניון 



הכנת החניון בשיתוף  

המועצה











הכנת החניון 

בשיתוף ההורים 







חניון חדש! מברוק 



פתיחת מסלול האופניים













השמיים הם רק ההתחלה 



חניון ומסלול  

אופניים ל

מדע 

וטכנולוגיה

חינוך  

סביבתי

חינוך גופני

מתמטיקה

אוריינות

אומנות ומוסיקה

ביטוי תחומי הליבה בהעברת  
היוזמה בגן  



חקר הגלגל

טכולוגיחינוך מדעי 



הגלגלתכונות 



בגןתחום מתמטי 



התנסות בבניית גופים במרחב הגן  



חינוך גופני



התמצאות במרחב

סוג של מפה עם כיוונים



תחום האומנות והיצירה





יצירות ילדים  



יצירה בשיתוף ההורים 



משוב אישי  

אתגר•

תכנון•

השגת יעדים•

...הגעתי בשלום

...وصلت بأمان 



..תודות 

.תודה למפקחת שלי על תמיכתה לאורך כל הדרך •

עזר ותמך  ,תודה לצוות המקצועי שלי שליווה אותי •
.שבלעדיהן המיזם לא היה יוצא לאור 

.תודה להורים שהתייצבו לצדינו עזרו ותמכו בכל הכוח•

תודה לילדי הגן שהם החלק העיקרי והחשוב ביותר  •
.במיזם

תודה לכל צוות הלמידה מרחוק שליוו אותי בהכנת  •
הרצאה זו ואפשרו לי להציג את היוזמה שלי ברמה  

.  ארצית

חלביאנתיסאר


