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1מושב 



?מה במפגש

2

(new normal)המציאות המשתנה והשגרה החדשה 1

המגמות הטכנולוגיות ומקומה של הטכנולוגיה בחיי הילד ובשגרת הגן העתידי

:  ארבעת מוקדי היישום של הגן העתידי

ארגון מרחב•

ניהול זמן•

פרקטיקות הוראה ולמידה  •

תוכן  •

3



, כיצד מייצרים מרחבי למידה ומשחק בשילוב טכנולוגיה

המאפשרים פעלנות ותהליכי למידה רלוונטיים 

וחדשניים תוך מודעות להגבלת זמן מסך ושמירה על  

?בריאות הילדים

.



תרגיל דמיון מודרך



טכנולוגיה בחיינו



טכנולוגיה בחיינו



טכנולוגיה בחיינו



דור האלפא



?איך עושים את זה

איך מחנכים את הילדים כבר מגיל צעיר להשתמש בטכנולוגיה באופן •

?  בטוח ואחראי, מושכל

איך ליצור ולעצב מרחבי למידה ומשחק בגן בשילוב טכנולוגיה כך שיאפשרו  •

?חינוך איכותי ורלוונטי במציאות המשתנה

איך לשמר את  מה שלמדנו בתקופת המשבר ולהפוך את המציאות החדשה •

? שעוד אתמול הייתה לא מוכרת לשגרה החדשה



?איך עושים זה



איכותי ורלוונטי במציאות משתנהעיצוב חינוך 

להרחבה

https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok


איכותי ורלוונטי במציאות משתנהעיצוב חינוך 

להרחבה

?איך

ארגון המרחב

ניהול הזמן

פרקטיקות להוראה ולמידה

תוכן

https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok

https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok
https://www.youtube.com/watch?v=D6KCQGE9Qok


מכשירים דיגיטליים

תרגיל דמיון מודרך



מחשב נייח

תרגיל דמיון מודרך



מחשב נייח

תרגיל דמיון מודרך

?מה מקומו המיטבי של המחשב הנייח המיועד לשימוש הילדים בגן או בבית•

?  האם יש צורך להקפיד שהמחשב יהיה מחובר באופן מתמיד לרשת אינטרנט•

?מה אנו שומרים על שולחן העבודה במחשב שגם לילדים יש גישה אליו•

?  מהם סוגי התוכן או קריטריונים לבחירת התוכן שיהיה מוצג ונגיש לילדים על צג המחשב•



מחשב נייח

תרגיל דמיון מודרך

https://www.youtube.com/watch?v=Uoh-YmNCn3U

https://www.youtube.com/watch?v=Uoh-YmNCn3U
https://www.youtube.com/watch?v=Uoh-YmNCn3U


ארגון מרחב-מוקד יישום

.  המאפשרים קשר עיןבחללים פתוחים למקם את המכשירים הדיגיטליים תרגיל דמיון מודרך

.  על פעילות הילד ולתווך במידת הצורךקבוע תפקיד המבוגר להשגיח באופן 



תרגיל דמיון מודרך .גישה ישירה לאינטרנט ממסך הבית של המכשיר הדיגיטלילמנועמומלץ 

ארגון מרחב-מוקד יישום



,  שאינו כולל סצנות של אלימות ובניית סטריאוטיפיםהולםתוכן דיגיטלי תרגיל דמיון מודרך

מותאם לגיל ולהתפתחותתוכן

תוכן-מוקד יישום



מטרות פדגוגיות ברורותשישרת , חינוכי-תוכן לימודיתרגיל דמיון מודרך

תוכן-מוקד יישום



תפקיד המבוגר

בטוח ואתי במדיה דיגיטלית, בהדגמת שימוש הולםלמבוגר תפקיד חשוב תרגיל דמיון מודרך



תפקיד המבוגר

תרגיל דמיון מודרך

.  הקיימות ברשתהסכנותמומלץ כבר מגיל הגן לשוחח עם הילדים על 



ניהול זמן-מוקד יישום

.  חשוב לאפשר לילדים גישה למחשב בעת הצורךתרגיל דמיון מודרך
.אינה רלוונטית בגן העתידיחלוקת ילדי הגן לתורני מחשב 

יום שישיום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

לילךאיתישיריגלינועהטל

אסףקרןמירבתומררויטלרינת

סיגלמגישירלינירמורנטלי

מירייעלמאורמילנהשנימיכל

מורןענתאיתןזיויגלשלי



הוראה ולמידהפרקטיקות: מוקד יישום

תרגיל דמיון מודרך במרחבי חיים בבית ובחוץפעילויות דיגיטליות עם פעילויות פיזיות שילוב 

שמשלב תוכן  פיזיטליאיך יוצרים מרחב 

דיגיטלי עם התנסות פיזית במרחבי 

?החיים בגן



לוד, גן אייל

https://i.pinimg.com/originals/38/7f/41/387f419f2340ae97160005b25f5f199b.jpg


פרקטיקות הוראה: מוקד יישום

תרגיל דמיון מודרך

חולון, גן סיס

,גן זמיר

מעלה אדומים

לוד, גן אייל



פרקטיקות הוראה: מוקד יישום

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z4V0lvM1mdo

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z4V0lvM1mdo


פרקטיקות הוראה: מוקד יישום

https://www.youtube.com/watch?v=L_LUpnjgPso&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=L_LUpnjgPso&feature=emb_logo


פרקטיקות הוראה: מוקד יישום

חולון, גן סיס

https://youtu.be/C2BnQJawNHI

https://youtu.be/C2BnQJawNHI


ארגון מרחב: מוקד יישום

הוד השרון, גן ברוש

שיתופיות

http://www.da-gan.edu1.org.il/BRPortal/br/P103.jsp?cat=5E9:5D9:5DC:5D5:5D1:20:5EA:5E7:5E9:5D5:5D1:20:5D1:5D2:5DF


מכשירים ללמידה ניידת

היא למידה המתבצעת באמצעות (  (Mobile Learning, M-learningלמידה ניידת 

. מכשירים ניידים חכמים

, גן אייל

לוד

’סייפן אגן 

אשקלון



חיבור אינטרנט קווי בלבד

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ReshtotAlhutiot.pdf

https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ReshtotAlhutiot.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ReshtotAlhutiot.pdf


משהו קטן ממני אליכם

לא גולשים ללא  

!  השגחת מבוגר
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!על ההקשבה


