בס"ד טבת תשפ"א
גננות וגננים יקרים.

גננות וגננים יקרים!
תודה על העשייה החינוכית במציאות מורכבת ועל הבנת ערכו של הקשר האישי עם כל הילדים בימי הסגר ובמהלך
הפעילות בגן .טוב להודות על הרצף הלימודי החברתי לו זכינו בגני הילדים.
בע"ה אתן נערכות לקראת ימי הסגר .מאחר ואנו בעלות ניסיון ,אנו יודעות מהן הפעולות ההכרחיות עם הילדים ,ההורים
והצוות.
מה זה דורש מאיתנו?
הקשבה ,גמישות ,יצירתיות ,יוזמה ושיתופי פעולה.
אתן הגננות מהוות את העוגן עבור הילד והמשפחה .אתן היוצרות קשר מיטבי עם כלל הילדים ,וביתר שאת עם משפחות
המתמודדות עם אתגרים .על כן חשוב לשתף ולהיעזר באנשי המקצוע.
גם בזמן הסגר חשוב שנקפיד על סדר יום ,בהתאמה למתווה שישלח .נשתף את הילדים בתפילת שחרית בשידור חי או
מוקלט ונציע להם פעילות המזמינה אותם לעשיה .כדאי שצוות הגן יצור קשר על בסיס יומי על מנת שהילד והוריו
יחושו את תחושת השייכות.
בהערכות לקראת הלמידה מרחוק ,עלינו לגלות אחריות גדולה בבחינת חומרי הלמידה .זו חובתנו כמחנכות לבחון
ולהפעיל שיקול דעת ומתוך כך להציע פעילויות מכוונות לערכים עליהם אנו מחנכים .נשים לב שהם תואמי התפתחות
ומזמינים את הילדים לביטוי אישי ,לעשייה ולתנועה .בסגרים קודמים גננות רבות הקפידו על שעת סיפור .יש ערך גדול
להורים מספרים ולגננות המספרות סיפור תורה ,ספרות חז"ל וספרות ילדים משובחת הנותנת מקום לביטוי אישי ,ביטוי
רגשי והזדהות .הכי בטוח במרחב הפתוח ( 1,000מ') ולפיכך יש לחשוב על פעילויות בסביבה הקרובה( .רעיונות ניתן
למצוא גם באתר החמ"ד).
בשבת הקרובה נתחיל לקרוא את חומש "שמות".
הנכן מוזמנות לקרוא את גיליון "פרשה על המפה" המיועד לנו הגננות ,ולשלוח לילדים את המעמד העדכני לשולחן
השבת .השבת נתמקד בשמו של החומש -למה קוראים לחומש שמות בשם זה? מי אני ומה שמי ? במשפחה ניתן לעשות
סבב שמות -שמות חיבה ,שמות שהם כשמות השבטים ,על מנת שהילדים יחושו את שרשרת הדורות.
השבת ,שבת מברכין את חודש "שבט" שיבוא עלינו לטובה.
ביום חמישי נחגוג את ראש חודש שבט .כדאי לציין יום זה בחגיגיות -תפילת ההלל ,התחדשות של הטבע ,בשירה ופיוט
כגון :מן המיצר וכי תבואו אל הארץ
מצרפת קישור לאתר החמ"ד ולמערכת שידורים לאומית לילדי גנים .לפני שליחת החומרים להורים ,חשוב לצפות כדי
להיות בטוחים שאכן השידור תואם את המטרה הפדגוגית .אתר החמ"ד מערכת שידורים לאומית לילדי גנים
בתפילה לרפואה שלמה ובריאות טובה לכולם" .רפא צירי אל נאמן"
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