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עדכוני החודש

חצר גן שדמית ,גבעתיים ,מרץ 2018

ۗ ۗעדכון בנושא ארגז החול בגן הילדים וחוזר בטיחות חדש
ۗ ۗהתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בגן הילדים:
עונש בגן הילדים – יעיל או משפיל?
ۗ ۗאודות תוכנית ניצנים בחופשות

ۗ ۗשילוב תנועה בסדר היום בגן הילדים  -עלון מקוון לגננת
ۗ ۗקול קורא "הסיפור של ילדי הגן"
ילדי הגנים חוגגים  70שנה למדינה עם ספריית פיג'מה
ۗ ۗקול קורא ערוץ הופ "מצטלמים ומשתפים"
הזמנה לשיתוף ופרסום של תצלומי ילדים בנוף ישראלי
ۗ ۗיום הזיכרון לשואה ולגבורה בגן הילדים

נוף ישראלי
לא צריך ללכת רחוק כדי לטייל,
אפשר לצאת לטיול קטן בחצר הגן
שלנו וליהנות ממה שהיא מזמנת:
להתבונן,
להקשיב ,לגעת ,להריח.
אילו בעלי חיים מבקרים?
אילו צמחים צמחו?
האם צמחו צמחי בר?

המשך הפעילות בחוברת
נוף ישראלי  70 -שנה לישראל
ע"מ 59

סיפורים מהשטח
חדש באתר-נוף ישראלי 70 -שנה לעצמאות ישראל בגני הילדים

נשמח לשמוע !
יש לך סיפור מעניין?
הנחיות לשליחת מידע מפורסמות באתר
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הגן העתידי
והפעם על המושג "יצרנות" הגננת
המונח יצרנות נגזר מתנועת ה ,Makers -תנועה של יצרנים פרטיים חובבי טכנולוגיה.
יצרנות מוגדרת כיכולת להבין ,ליצור ולפעול בסביבות טכנולוגיות – מלאכותיות (פרופ› דוד מיודוסר).
הכוונה היא להחזיר את כוחות הייצור והיצירה לאדם ולקהילה באמצעות שילוב חדשנות ,כלי ייצור נגישים
ותרבות של עבודה שיתופית.
הגן העתידי כסדנת "מייקרים" – הוא מרחב המעודד יצרנות ברוח
"עשה זאת בעצמך" .בגן כזה ,הצוות החינוכי והילדים יצרנים ,הם
ממציאים ומפתחים יוזמות ,תכנים ,סביבות ,משחקים ועוד.
גננות כ"מייקריות" – הן גננות יצרניות המפתחות יוזמות ,תכנים,
תכניות עבודה ,מודלים וידע .הן למעשה מייצרות את מה שהן
מלמדות.
הגננת יעל לייבו מגן כרמל ברחובות היא גננת יצרנית .יעל פיתחה תכנית עבודה שנתית בנושא 70
לישראל" :מחברת מטיילת" ,המציגה מושגים של ארץ ישראל לפי סדר האותיות .התכנית בנויה על שיתוף
ומעורבות הילדים בתהליך הלמידה.

חדש באתר גננט-בוסתנט
בשנים האחרונות קמות גינות קהילתיות

פעילות של תכנון פיקניק וטיול על ידי קבוצה

במרחבים אורבניים .גינות אלה מהוות פינות

קטנה של ילדי טרום-טרום חובה מוצגת בסרטון

קסומות לפעילות שוטפת של גן ילדים .השהות

זה .הילדים ,מגן דקלים ברמת השרון ,שותפים

בגינה מאפשרת היכרות עם הטבע ,בדגש על

מלאים בהכנה ובתכנון של הפיקניק ,אשר מתקיים

טבע עירוני

על פי בחירתם במרחבי חצר הגן או בשטח מאומץ

וחיבור עם

הצמוד לגן .הפעילות מזמנת מעורבות ילדים

מאפייני

בתהליך של

תרבות של

תכנון וביצוע

הקהילה

הפיקניק ,שיח

המקומית.

עמיתים ,עזרה

עבור ילדי גן

הדדית וחינוך

ספיר בחיפה

לעצמאות

היציאה לגינה

ואחריות.

הקהילתית
הסמוכה לגן היא חלק מהשגרה הקבועה.
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משחקי תנועה
התחממות מזג האוויר מאפשרת פעילות מחוץ למבנה הגן .הנה הצעה לפעילות חוץ
של שתי קבוצות ילדים בפעילות מסלול בשביל לחפש 'חמץ' בגן .במסלול משולבות
משימות תנועה מותאמות לתנאי השטח ולמסוגלות הילדים תוך שמירה על בטיחות.
סוף המסלול הוא הנקודה בה מוחבא החמץ .על הקבוצה הפועלת במסלול למצוא
אותו .לאחר מציאת החמץ עורכות שתי הקבוצות טקס פרידה מהחמץ (ביאור חמץ).
												
להמשך קריאה

מעצבים מרחבי משחק בהשראת סרטון
סרטונים יכולים להיות סביבות חקר והשראה לילדי הגן .בגן ארזים באריאל צפו הילדים
בסרטון המציג תהליך ייצור של מצות .הסרטון מציג
את חומרי הגלם ,את עיבוד הבצק ואת המכונות המגוונת
המעורבות בתהליך הייצור .בהשראת הסרטון החלו
הילדים לבנות סביבת משחק .הם יצרו את התחנות
השונות ואת פסי הייצור תוך כדאי שיח אודות מה שהם
רואים ואיך הם יוכלים "ליצור" דבר דומה במרחב
ובאמצעים של הגן .אודות הנגשה בטוחה של סרטונים
לילדי הגן

משחקים באגוזים
מדוע משחקים באגוזים בחג הפסח?
במקורות מוזכר המשחק באגוזים בהקשר לליל הסדר" :אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה
מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו" (בבלי ,פסחים ק"ט)
ממקורות נוספים ניתן ללמוד כי האגוז שימש את אבותינו כאמת מידה להשוואת גדלים ,כמו
גודלו של אתרוג" :שיעור אתרוג קטן  -רבי מאיר אומר ,כאגוז" (משנה ,סוכה ג ז) .הנה
לפניכם מספר הצעות למשחקים המעודדים חשיבה מתמטית.
להמשך קריאה
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שיר בכיף
השיר אנשים טובים מופיע בחוברת זמר לך לגיל הרך – שירים
לקטנים ולגדולים הכוללת מילים תווים ,מידע על הכותבים,
רעיונות לפעילות והקלטה בדיסק המצורף בחרנו בו בשל אופיו
העליז המבשר על בואו של אביב ואת חדוות העשייה והתרומה.
השיר בנוי מבית ופזמון חוזר .הבית מתקדם בדילוגים ומעורר
את האנשים להתבוננות ופליאה מהטבע .הפזמון רצוף בעצירות
הממחישות את שיקול הדעת של האנשים לפני שמקבלים
החלטה.

להמשך קריאה

תמונה אביבית
הצייר שמואל שלזינגר ,נולד בעיר קולו שבפולין בשנת:
 .1896שלזינגר למד באקדמיה לציור בעיר נירנבר בגרמניה.
ואחרי מלחמת העולם הראשונה עלה לארץ במסגרת קבוצת
ה 105'' :חלוצים מפולין'' .הוא צייר תפאורות לתיאטרונים
שהיו אז בעיר תל אביב .בשנת  1922יצא לפאריז שם
הציג את תערוכתו הראשונה ב''סלון הסתיו'' .בשנת 1996
זכה

לתערוכת

רטרוספקטיבה

בהמוזיאון

הפתוח

בתפן.

את הציור "נערה עם פרח" צייר האומן בשנות ה ,50-הציור הינו שמן על
בד ומתאר דיוקן של נערה באווירה אביבית על רקע נוף רחוק וקרוב.
להמשך קריאה

חג הפסחא
פריחת האביב וציון חג הפסחא בחברה הנוצרית ,מזמנים שמחה
לכלל הילדים ואפשרות לחגוג מנהג שעבר לכלל החברה הערבית
 צביעת ביצים וקישוטן במגוון דרכים יצירתיות.מנהג זה של קישוט הביצים נוצר בהשראת תרבויות עתיקות ,ובו
ביצים מסמלות את התחדשותם של החיים.
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