לגננת שלום,
אני שמחה לבשר לך על עלון חדש היוצא לדרך .זהו עלון מקוון שישמש אמצעי תקשורת נוסף בין האגף לחינוך קדם יסודי לבינך הגננת ,ויציע
כר נרחב ללמידה ולהתחדשות.
בעלון נפיץ מידע והצעות לפעילויות ,ונוכל להציג בו גם הצעות של גננות שייראו בעינינו מתאימות לכלל הגננות .נושא העלון השנה יהיה:
חגים ,מסורת ומורשת.
גן-הילדים הוא מערכת חינוכית ,המדגישה ערכים חברתיים ,והוא המקום שבו נהנים הילדים הצעירים מלמידה חווייתית ומהתנסות בקשת
רחבה של פעילויות .הגן מזמן לילדים מפגש עם המורשת של הקהילה שאליה הם משתייכים .משפחות שונות מתייחסות למסורת ולמורשת
באופנים שונים ,ואף חוגגות את החגים בדרכים מגוונות.
הצוות החינוכי מגשר בין תרבות הבית לבין אורחות חיי הגן בהקשבה לחוויות הילדים ובמתן כבוד לבחירת המשפחות ,לתרבותן ,ולאופנים
השונים שבהם הן נוהגות לחגוג.
העלון הראשון מוקדש לחג החנוכה הקרב ובא .זהו חג בעל אופי משפחתי ,ובו נוהגות משפחות להתכנס ולחגוג בצוותא.
במרבית גני-הילדים נהוג לערוך מסיבות חג שבהן משתתפים ילדים והורים יחדיו .המסיבות בגנים מעניקות הזדמנות לגננת להציג בפני
ההורים את העשייה החינוכית בגן ולגשר בין תרבות הבית לתרבות הגן בשיתוף ובהנאה.
בברכה חמה,
סימה חדד מה יפית
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

חנוכה בגן
חנוכה הוא חג עשיר בתכנים ובסמלים .בקבצים המצורפים אצרנו מידע והצעות לפעילויות לכבוד
החג ,שחלקן בוודאי מוכרות וחלקן אולי חדשות .רוב המידע נשאב מתוך מאגר המולטימדיה 'כל
שנה מחדש' ,והוספנו עליו פעילויות אחדות והצעות של מדריכות מטה האגף לחינוך קדם יסודי.

אנו ,באגף לחינוך קדם יסודי ,ממליצים לך ,הגננת ,לספר בפתח המסיבה על תהליכי הלמידה
שהתרחשו בגן לקראת החג ,ולהציג את הנושאים הקשורים לחג שבהם בחרת להתמקד.
כדאי לקשר בין קטעי השירה והריקוד של הילדים ,ולספר להורים על העשייה החינוכית בגן
שהניבה את התוצאות שבהן הם נוכחים.
לימוד שירי חג מסורתיים בצד שירים חדשים חשוב לחיזוק המסורת המקשרת בין קבוצות שונות
ובין דורות .השירים המסורתיים שכולם מכירים יאפשרו להורים להשתלב במסיבת החג בגן,

• ריכוז צילום והפקה :ענת סקילי

ולילדים  -להיות שותפים פעילים בהדלקת הנרות בבית.

• עיצוב :עדי לוסטיגר

נשמח לשמוע את תגובתך על העלון בפורום הגננות שבאתר האגף לחינוך קדם יסודי ,כדי לדעת

• עריכה לשונית :יעל לביא-בלייוייס

אם נעזרת והשתמשת בחומר שפרסמנו ,ולאילו נושאים היית מבקשת שנתייחס בעלונים הבאים.

• תודה למדריכות המטה יהודית

קישור לחוזר מנכ"ל בנושא בטיחות בחנוכה

פינקיאל ,מיכל טל וד"ר דיאנה
אלדרוקי פינוס על כתיבת

ענת סקילי
מדריכת ארצית בנושא מורשת וערכים

הפעילויות ,ולדלית סהרון על
הייעוץ בענייני מחשוב.

ישנן פירושים אחדים לשם 'חנוכה'.
כיצד 'להביא' את החג לגן

פרשנות לשם החג

חג החנוכה מעלה כמה דילמות:
*האם זהו סיפור ניצחון של מעטים על
רבים או נס שקרה?
*האם לספר על המנורה וגם על
החנוכייה?

מסרים והקשרים לחנוכה

החגיגה בגן

סיפורו של יונתן

* מהו מקור משחק הסביבונים?
* מי נתן לסביבון את שמו?
* מגוון הצעות לפעילויות עם סביבונים.

גלגולו של סביבון

בחנוכה נוהגים לאכול בעיקר מאכלים
המטוגנים בשמן .יש הנוהגים לאכול
מאכלי חלב.

אור הנרות מזמן עיסוק בהיבטיו הרבים של
המושג 'אור' ,אולם יש לבחור מתוכם את
ההיבטים המתאימים לגיל הרך.
* איך מתקשר האור לחיי ילדים בגיל הרך?
* מהו 'אור חנוכה' בגן-הילדים?

מאכלי חנוכה

זמן וסדר הדלקת נרות

כיצד מדליקים

לאחר הדלקת הנרות נוהגים לשיר
את השיר מעוז צור

בחג החנוכה מדליקים נרות במנורת
חנוכה ,המסמלת ומזכירה את חנוכת

היכן מדליקים

המזבח בבית-המקדש.

מעוז צור

מנורת חנוכה

התפתחות הנר

