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גננת יקרה,
"תקנתה הגמורה של הלשון העברית לא תבוא אלא עם תחייתה הגמורה בדיבור ,ולפיכך
כל המעשים שייעשו לתועלתה צריכים להיות משופעים מתוך רעיון זה ומכוונים לתכליתו"
(ח"נ ביאליק)
לשפה העברית מקום מיוחד באמונה ,במורשת ובתרבות היהודית ותפקיד מרכזי בתודעה
הלאומית של עם ישראל בארץ ובתפוצות .חשוב ,שילדים בגיל הגן לא רק יכירו את העברית
וישתמשו בה לתקשורת ,למשחק ,ליצירה וללמידה ,אלא גם יוקירו אותה ויאהבו אותה.
בהתאם להחלטת הממשלה מיום ד' בכסלו התשע"ג " ,1.3.2010קידום מעמדה של הלשון
העברית בישראל ובעולם" ,הוכרז יום כ"א בטבת ,יום הולדתו של אליעזר בן יהודה ,כ'יום

חדש באגף ,המנהל הפדגוגי ,האגף לחינוך קדם יסודי ,כסלו ,תשע"ט

הלשון העברית' .יום זה יצוין מדי שנה באירועים ובפעילויות מיוחדות בארץ ובעולם .בגן-
הילדים העיסוק בשפה העברית אינו חד-פעמי .לצוות החינוכי תפקיד חשוב בזימון למידה
משמעותית ,בהעמקה ובהעשרת העיסוק בשפה העברית באופן קבוע ומתמשך במהלך כל
השנה ,ובכל שנה ושנה
הנושא "שומרים על אחדות ,שומרים על ייחודיות" נבחר כנושא שנתי לשנת הלימודים
תשע"ט ,זאת על מנת לחזק את תחושת השייכות והזהות של כל קבוצה וקהילה תרבותית
בישראל ובתפוצות ,ויחד עם זאת לקדם את ההיכרות בין הקבוצות השונות ולפתח מחויבות
וערבות הדדית.

מדינת ישראל הוקמה כבית לאומי לעם היהודי ,וכמדינה דמוקרטית המחויבת לכלל אזרחיה
ללא הבדל דת ,גזע ומין .לאור זאת ,מערכת החינוך במדינת ישראל פועלת ליצירת הכרות
ושותפות בין האוכלוסיות השונות שבתוכה ,וכן לקיום זיקה של ערבות הדדית עם מחצית
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מבני העם היהודי שאינם חיים בישראל ,אך חשים קשר ונאמנות למדינת ישראל כמדינת העם
היהודי.

טיפוח יכולת שפתית בקרב ילדי הגן היא מהמטרות המרכזיות של תכנית הלימודים מאז
הקמת גן-הילדים העברי הראשון ,בסוף המאה ה 19 -בראשון לציון .בתקופת כינון המדינה
בולטת חיוניות משימה זו בסיוע לקליטת גלי העלייה השונים .פעמים רבות הקדימו הילדים
את הוריהם ברכישת השפה העברית ,ואף ניתן לומר ,שבמדינת ישראל היו אלה לעיתים
הילדים שלימדו את הוריהם את 'שפת אם '.השפה העברית הייתה והנה גורם מלכד בין
אוכלוסיות שונות בארץ ובתפוצות .רכישתה חשובה לבניית זהות וליצירת תחושת שייכות
לחברה בקרב הילדים ובני משפחותיהם ,ליצירת בסיס איתן לבניית ערכים תרבותיים-
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חברתיים בגן ולהעברת ערכי מורשת .גם היום חשוב מאוד להתייחס להתמודדותם של
העולים בארץ עם השפה העברית המדוברת והכתובה ,עם הקשיים השפתיים שבהם הם
נתקלים ועם ההצלחות הכרוכות בלמידת שפה חדשה .חשוב להדגיש את ההזדמנויות
הגלומות בקליטת עלייה :היכרות עם תרבות ,עושר לשוני ועוד.

פעילויות אפשריות בגן
 ניתן לאפשר לילדים להמציא מילים בעצמם ולייצר מילון של ילדי הגן.
 ניתן לאפשר לילדים שעברית אינה שפת האם שלהם ,ללמד את ילדי הגן מילים
בשפתם.
 סיפורי עולים -אפשר להזמין בני משפחה או אחד מצוות הגן לספר סיפורי עלייה עם
דגש על האופן שבו רכשו את השפה .רצוי לבקש מהם להביא תמונות מילדותם,
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תעודות שונות (מבית-הספר ,תעודת עולה וכדומה) ,ספרי זיכרונות ,מחברות ועוד.
כדאי להזמין את הילדים להיות שותפים בשיח :לשאול שאלות ולגלות התעניינות.
 חפצים מספרים -ניתן לבקש חפצים מהבית ובאמצעותם לספר את הסיפור המשפחתי,
גם אם לא הגיעו מארץ אחרת .דרך חפץ ניתן לשאול שאלות ,ניתן לאצור תערוכה של
חפצים מספרים בגן ,לאפשר לילדים לחקור את החפצים ,לגלות מוטיבים משותפים,
ייחודיות ועוד.
 ספרים סיפורים -ניתן לקרוא סיפורים על עולים חדשים ,ולשוחח על התחושות,
ההצלחות והקשיים הבאים לידי ביטוי בהם :הנעליים של אדון מינאסה/רונית חכם,
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מה שמי ומי אני/נעמי שמואל ,ניתן להיעזר ברעיונות מהאתר של ספרית פיג'מה

 שירים -אפשר לקרוא שירים העוסקים ברכישת
השפה העברית ,וללמוד מהם על למידת
מילים חדשות :אצלנו בחצר/נעמי שמר,
עברית של סבא/שלומית כהן אסיף,
מילים של פעם/חגית בנזימן ,איך כולם
יוצרים מילים/מירי צללזון ,ככה זה
בעברית/דתיה בן דור.
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מקורות השראה נוספים:
תשתית לקראת קריאה וכתיבה-תיק תכניות לימודים
תכנית מילת היום
מילת היום-סרטון מתוך גננט
חדר אליעזר בן יהודה-האקדמיה ללשון עברית
אליעזר בן יהודה
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לפניות ושיתוף :נעמי צפורי ,מדריכה ארצית שפה ואוריינות
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