
 "סיבה למסיבה"
לקראת סוף השנה 

בגן הילדים
 

מבחר רעיונות למסיבה מוצלחת
ופעילויות לפרידה ולפנאי.

צוות תקשוב קדם- יסודי מחוז חיפה

בס"ד

למאגר מידע לגננו˙ מחוז חיפה-לחˆו כאן 

https://edu.gov.il/machoz/haifa/pedagogy/Pages/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2%20%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA/kindergarten-teacher-site.aspx


רעיונות למפגש
סיכום בגן- 

נפגשים ונפרדים

מתוך "פורטל עובדי הוראה -

מרחב פדגוגי"

נכתב ע"י מדריכות האגף לחינוך

קדם יסודי 

 
 

לחˆו כאן 

בס"ד

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/gani-iladim/ganim16.pdf


מתנה!!!
תבניות מוכנות ליצירת

תמונות מחזור
ב-CANVA - קובץ פתוח לעריכה- ניתן

להדפיס  ולהוריד בחינם כקובץ
. PDF/PNG

ב-Genially- יצירת תמונה אינטראקטיבית
PDF/PNG בלבד (ניתן להוריד כקובץ

בתשלום....), שימו לב ליצור עותק משלכם
לפני תחילת העבודה.

     המלצה- ניתן להעביר את התמונה  
     המעוצבת  ל-THINKLINK וליצור תמונה    

     אינטראקטיבית עם "נקודות חמות"
     (שמע/סרטונים).

לחˆו כאן 

לחˆו כאן 

בס"ד

https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/design/DAEgPi-OgeI/BaIA6Q0_urdUO2q9H_8JVQ/view?utm_content=DAEgPi-OgeI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://view.genial.ly/60b7cb72d2c0cb103a2a641c/interactive-content-copy-


מגוון עשיר של
רעיונות להכנת

מתנת סוף שנה עם
הילדים בגן 

מרכז דע גן מציע ממ"ט מפתיע.

עורכת : שירז בר שביט

לחˆו כאן 

בס"ד

https://drive.google.com/file/d/1yxLvdTwEX8vIixXk1pWCTSUqMDhMbtzk/view?usp=sharing


חכמת ההמונים
רעיונות למסיבת

סיום בגן
לוח פדלט שיתופי 

קישור ללוח פדלט שיתופי- 

הנכן מוזמנות לעיין ברעיונות של

גננות למסיבת סיום בגן , ולהוסיף

משלכן...

ניתן להוסיף מלל, תמונות, סרטונים.

יש להקפיד על זכויות יוצרים.

לחˆו כאן 

בס"ד

https://padlet.com/kerenway/ieq8z2psao19acip


"זמר לך לסוף שנה"

 
חוברת דיגיטלית -"זמר לך לגיל הרך".

קישורים לכל השירים /שידורים
במוסיקה/שידורים במסורת ומורשת/שידורים

במחול...

גרסה דיגיטלית: ד"ר מאיה איזנברג, רבקה
לנגזם

האגף לחינוך קדם יסודי 

לחˆו כאן 

בס"ד

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/music-zemerlach-digitalall-Kindergartens.pdf


NICKNAME :מתוך האתר

CANVA-עיצוב תעודות ב

תעודות לסוף שנה-
 עיצובים בחינם+

הדפסה עם שם הגן 

לחˆו כאן 

בס"ד

לחˆו כאן 

,POWER POINT-עיצוב תעודות ב

תבניות מוכנות בקטגוריית "תעודות".

https://www.nickname.co.il/coloringPages
https://www.canva.com/search/templates?q=%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA


מסיבת סיום- 8
טיפים למסיבת
סיום מוצלחת

 
מתוך האתר- האגף לחינוך קדם יסודי 
הכתבה נכתבה על ידי יהודית פינקיאל,
מדריכה ארצית למוסיקה- אגף חינוך

קדם יסודי

לחˆו כאן 

בס"ד

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Odot/OdotHAtarim.htm
https://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/RegulationsAndAdministrations/NiyhulGan/Pages/Graduation.aspx


בס"ד

 

רעיונות ופעילויות לחיזוק הקשר הרציף בין
הגן ובין הבית בזמן החופשה.

 

מתוך האתר: פורטל לעובדי הוראה- מרחב פדגוגי .
כתיבה ועריכה: רחל סלייטר

ליווי וייעוץ פדגוגי: אסתר חטב, מפקחת ארצית קדם
יסודי- חמ"ד

מערכת: דפנה אייזק, דורית טננבאום

לחˆו כאן 

חמ"ד של קיץ- בין גל לגל

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/gani-iladim/wave-to-garden.pdf


חופשה נעימה!!!

צוות תקשוב- קדם יסודי - מחוז חיפה

בס"ד


