
משרד החינוך

אגף לחינוך קדם יסודי

היכרות מעמיקה עם ילדי הגן ומשפחותיהם

פתיחת שנת הלימודים  
בגן הילדים

WhatsAPP:לאור המצב ניתן לערוך את המפגש במגוון סביבות סינכרוניות כגון , Zoom, Webexבמרחב הפדגוגי של פורטל עובדי  . ועוד

.של הפעלה ושימוש בחדרים הווירטואלייםמידע רחב והדגשים פדגוגיםריכזנו עבורכםלמידה מרחוק בגני ילדיםההוראה בלשונית

סביבה מקוונת

הילדעלחיונימידעלקבלניתןאלובמפגשים.והוריוהילדעםהגןצוותשלהיכרותהיאהמפגששלמטרתו:מקווןפרטנימפגש

הוריעםמראשויתואם,ונינוחהביתיתבאווירהיתקייםזהמסוגמפגש.חיוביראשוניקשרוליצורלשאלותלהשיב,ומשפחתו

ילדיםישנם,לבשימו.יותרמשמעותיתוהיכרותאינטראקציהביצירתמסייעתה/הילדאתלראותניתןבהוידאושיחתקיום.הילד

המפגשאתלפתוחרצוי.חלופיבאמצעיקשרוליצורהילדיםשלבתחושותיהםלהתחשב,גמישותלהפגיןיש.מהמעמדשנבוכים

הדבר,להציגירצהאותוחפץאומשחקמראשלהכיןלילדלהציעאפשר.עצמםאתלהציגלילדיםולאפשר,הגןצוותחבריבהצגת

:כגוןחיונימידעולאסוףההוריםעםגםולשוחחההזדמנותאתלנצלחשוב.יותרטובהולתקשורתפעולהלשיתוףלתרוםעשוי

.שלוהענייןותחומיתחושותיו,הילדהואבמפגששהמוקדלבשימו.הילדשלקליטתועללהקלשיכוליםמיוחדיםדגשיםאורגישויות

ה ובה הגננת והצוות מציגים את עצמם  /הכוללת פניה ישירה לילד,באמצעות סרטון או הקלטת שמע,מומלץ לשלוח הזמנה אישית
.ניתן להשתמש בבובות ואביזרים תומכים. ה למפגש/ומזמינים את הילד

הזמנה למפגש היכרות

סרטון וידאו  טיפים לצילום"בעלון . איכותי ומרשיםסרטון וידאושל הטלפונים הניידים מזמנת לנו אפשרות לצלם בקלותהטכנולוגיה

.ריכזנו עבורכם הצעות והמלצות לצילום" מוצלח

צילום סרטון 

-:למשל. ניתן לתזמן מפגשים אישיים באמצעות יישומים דיגיטליים ייעודיים Xoyondoאו  מסמך שיתופי  יישומון לתזמון פגישות
Google Docs / google sheets.לשימוש ביישום דוגמהלהלןXoyondo.

תאום מפגשי היכרות

 Padletלוחניתן כבר לפני המפגש ליצור, לדוגמה. במפגשים מומלץ להשתמש בסביבות וכלים המזמנים ביטוי אישי לצד פעילות חברתית

ישנם סביבות וכלים המאפשרים הפעלה , בנוסף. ולהציע למשפחה להציג בו תמונה או תחביבים של הילד(מדריך למשתמש),שיתופי

,למדריך למשתמש-classroom screenסביבת: לדוגמה, של המשתתפים במפגש

wheelofnames-שימוש בסביבות אלו יכול לייצר סביבה  .ועוד, סביבה המאפשרת בחירה רנדומלית על ידי סיבוב גלגל וירטואלי

. למדריך למשתמש. משחקית ולסייע בניהול הפעילות

:דוגמאות נוספות לשימוש בגלגל

בכל פעם שהגלגל נעצר הילדים יכולים לשתף  ,וגמהדל. משפחה, מאכל, משחק, ספר, חיית מחמד: יצירת גלגל ובו תמונות המייצגות❖

.את חבריהם האם וכיצד הם מתחברים לתמונה

להפנות / לענות על שאלה/ לספר על עצמו/ תנועה)בכל פעם שנבחר ילד הוא צריך לבצע משימה . יצירת גלגל עם שמות הילדים❖

שרצוי להיערך עם משימות מראש ולא להמציא בזמן אמת, כמובן...(שאלה לחבר ועוד

ירימו  -כל הילדים שמזדהים עם הרגש יפעלו על פי הנחייה. יצירת גלגל עם תמונות המייצגות רגשות..." הרוח נושבת על"משחק ❖

.  ימחאו כפיים ועוד, ינופפו לשלום, ידיים

כלים וסביבות להפעלת ילדים והורים 

הורים וילדים, מפגשי היכרות בין צוות הגן

איסוף מידע

למידע נוסף על .  'תחומי עניין  וכד, חוזקות, ה ולשמוע על צרכים ייחודיים/על מנת להכיר את הילדשאלוןמומלץ להכין ולשלוח להורים 
הטפסים אינם מאובטחים ואין לאסוף באמצעותם  , שימו לב*,  Google formליצירת שאלון בולמדריךבשאלון מקוון יתרונות השימוש

.מידע רגיש

ילדי הגן והוריהם ועם מרחב הגן, יצירת קשר והיכרות עם קהילת הגן צוות הגן

תסייע  , היכרות מעמיקה.הינם מרכיבים עיקריים בקליטה מיטבית של הילדים בגן

.  תאפשר תיאום ציפיות ומענה על שאלות, בהפחתת חששות

מעברהקבוצתיהמפגשטרתמ.קבוצתימפגשהצורךבמידתלקייםניתןבגןהשנייהשנתםשזוהילילדים:מקווןקבוצתימפגש

.ומשפחותיהםהגןילדיביןחברתייםקשריםיצירתהיאה/הילדעםמעמיקהלהיכרות

https://faq.whatsapp.com/android/voice-and-video-calls/how-to-make-a-video-call?lang=he
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_zoom.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/katalog_hinuchi/oryanot_digitalit/madrich_shimush_webex.pdf
https://pop.education.gov.il/kindergarten/1emergency-learning-kindergarten/
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Recommendations_movie.pdf
https://xoyondo.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EAENO4XvWPU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GRovmF0aEIk&feature=emb_logo
https://xoyondo.com/dp/MCwPVTIwmJFTOke
https://xoyondo.com/
https://padlet.com/?ref=logo
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://app.classroomscreen.com/wv1/03e80400-b493-433c-b1e2-eb1c7c66d48a
https://www.youtube.com/watch?v=-61yI9U__JM
https://wheelofnames.com/
https://www.youtube.com/watch?v=53cA6k6K9Lw&list=UUgyutpXv2LmE435EL_ASpVg&index=2
https://wheelofnames.com/bzp-yp9
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kdam_Yesodi/Shelon_Heikerut.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/168Jysqzbscwy_h1O-MDGyR4TL6chwM1HfFod_k2UX3Y/edit?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=2cPUN9qLnaI
https://www.google.com/intl/iw_il/forms/about/

