משרד החינוך ♦ המינהל הפדגוגי ♦ אגף א' לחינוך קדם יסודי

ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית

פעילויות שיא לכבוד ירושלים
נושא ירושלים המצוין בכל מערכת החינוך במדינת ישראל מאפשר לילדי הגן להיות שותפים לחוויה
רגשית ,תרבותית וחברתית שמתרחשת בכלל המדינה.
עיסוק בירושלים לאורך כל השנה בצורה רלוונטית ותכנון פעילויות שיא של הלמידה בשבוע של חוויה
"בירושלים" יאפשרו לפגוש את הנושא מזוויות שונות.
אנו מציעים להלן מספר רעיונות ליצירת חוויה משמעותית לילדים בגן.
לצורך יצירת אווירה של "טיול לירושלים" חשוב לקחת בחשבון את המרכיבים הבאים:
 oארגון ועיצוב הסביבה החינוכית
-

עיצוב "אוטובוס לנסיעה" (מקרטון קשיח או ממגוון אריזות גדולות)

-

עיצוב הגן בהשראת האתרים הנבחרים במגוון דרכים (כולל וירטואליים)

-

זימון אביזרים המתאימים לטיול (תרמיל ,כובע ,מים ,אוכל ,מפה וחברים)...

-

תמונות של ירושלים (יצירת מצגת תמונות מתוך אתרי האינטרנט ,וגם ערכות ,תצלומים,
תמונות שהילדים מביאים מהבית וכד')

 oמוזיקה
-

השמעת מוזיקת רקע :שירי ירושלים

-

בחירה ממגוון שירי ירושלים המוכרים והנמצאים במרכז המוזיקה בגן ע"י הילדים.

 oשימוש באמצעים טכנולוגיים
-

מחשב ,ברקו ,לוח חכם ,לוח תוכן ,אלבומים ועוד

" oפסיפס ירושלמי"  -משחק הסוציו-דרמטי /משחק תפקידים;
-

מגוון תלבושות ,בגדים ותחפושות ,כובעים ,אביזרים וכד' ,המאפיינים דמויות ,תרבויות,
מקצועות וכו'.
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ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית
רעיונות לפעילויות שיא

" -ירושלים על המפה!"

יוצרים מפה הכוללת מסלול ל"טיול בירושלים" (שימוש במפת ירושלים עם עשרת האתרים
הנבחרים לדוגמה).
טיול פסלים בירושלים ,בהשראת הספר "יומטיול בירושלים" מאת שוהם סמיט ואיה גורדון-
נוי.
דוגמאות של אתרים עם מפות:
אתר של עיריית ירושלים
https://www.jerusalem.muni.il/Pages/default.aspx
אתר של תיירות בירושלים
/http://www.itraveljerusalem.com/he
אתר הכולל מפה של "ירושלים הירוקה"
/http://greenmap.org.il

 .1סיפורו של מקום
יוצאים ל"טיול בירושלים" ובכל אתר מספרים את סיפור המקום ,שרים ,מתבוננים בתצלומים
ובתיעוד שנעשה בתהליך התכנון והלמידה על הנושא.
 oילדי הגן ומשפחותיהם מטיילים בירושלים
" oירושלים שלי" – ילדי הגן ומשפחותיהם מספרים על הקשר לירושלים :טיול ,ביקור,
משפחה ,קרובים בירושלים ועוד.
משחק" :חפש את המטמון"
.2
חיפוש "מטמון" בתחנות בגן – הצבת "אתרים" בירושלים במקומות שונים בגן ,וחיפוש
המטמון בגן ובחצר .ה"מטמון" יוכל להיות ספר תמונות על ירושלים ,דיסק עם שירי ירושלים,
משחק על ירושלים...
ניתן להטמין שברי חרסים של כדים /מנורות בחול ולהציע לילדים פעילות של "חפש את
המטמון" ובהמשך לקיים רפאות (הדבקת החלקים) ולהמציא סיפור מבוסס על הממצאים.
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ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית
"משחקים שירים וסיפורים בירושלים"
.3
משחק תפקידים סביב יצירות ספרותיות על ירושלים (יצירת במה ,תלבושות ,כובעים,
אביזרים ,מראה וכד') ,צילום /סרט והצגתו.
"אריות בירושלים"
.4
לאחר היכרות עם סמל העיר ירושלים ,ניתן לעורר השראה ליצירה של פסלי אריות (בדומה
ליוזמה שהייתה עם אמנים בעיר ירושלים) והצגתם בתערוכה /סרטון ,אלבום וכד' .מכינים פסל
אריה מחומר קשיח כגון גבס ,עיסת נייר וכד' וכל ילד מוזמן ליצור את האריה הירושלמי שלו.
ניתן לצלם את כל האריות ביחד ואת כל אריה והילד שיצר אותו ולהציג בתערוכה במקום
מרכזי בגן.
אתר האגף לחינוך קדם יסודי – עלון לגננת  -סמל העיר
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/IconJerusalem.pdf

.5

ימים מיוחדים בגן בהשראת פסטיבלים בירושלים

" oפסטיבל האור"
" oצלילים בירושלים"
" oפסטיבל צלילים בעיר העתיקה"
" oניגוב ירושלמי"
" oחוצות היוצר"
" oיורדים מהפסים"
" oירושלייב"
" oחגיגת אביב של מוזיקה וטעמים"
" oמרתון ירושלים" ועוד
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ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית
 .7יצירת חוויה בגן בהשראת תערוכות במוזיאונים בירושלים
דוגמאות:
 oמוזיאון רוקפלר
http://www.imj.org.il/exhibitions/presentation/he/exh ibit/?id=930

תערוכה בקופסה  50 -שנה של תערוכות באגף הנוער
עשרות קופסאות ,הטומנות בתוכן יצירות מ 50-שנות פעילותו של אגף הנוער במוזיאון ישראל,
מזמינות את הקהל להציץ ולגלות מה נמצא בהן .כל קופסה  -תערוכה .בכל קופסה  -הפתעה.
מקצתן פזורות בחלל ,אחרות מונחות זו על זו .הקהל מוזמן להציץ ,להשתתף ,להעלות
זיכרונות מתערוכות העבר ולראות את התהליכים שעברנו כולנו ב 50-השנים האחרונות -
במוזיאון ובאמנות ,בארץ ובעולם.
 oמוזיאון ישראל
/http://www.imj.org.il/exhibitions/2015/birthday

יומולדת
כיצד נראה יום–הולדת כשהוא הופך לתערוכה על ימי–הולדת? תערוכה מיוחדת לכל המשפחה
בוחנת מקרוב את המעטפת הצבעונית ,המרשרשת והמפתה של האירוע השנתי המרגש.
היצירות מזמינות את הקהל להשתתף ביום–הולדת גשום בלי להירטב ,להתארח ביום–הולדת
בלי אורחים ולחגוג יום–הולדת לחיות בלבד .חלק מהתצלומים והסרטים צולמו בחגיגות
אמיתיות ,אחרים נוצרו כיצירות אמנות המתארות חגיגה דמיונית .מסע בין עבודות המתבוננות
על החגיגה ועל החוגגים במבט חיצוני ,המוסיף אמירה אישית ומהורהרת על היום האחד
והמיוחד.
 .8משחקי מסלול
כדי למצות את אפשרויות הבילוי וההנאה בעיר
א .ניתן ליצור קופסת משחקים המכילה מפת אתרים נבחרים של העיר ירושלים (מפה
מתקפלת) ,שתהווה מסלול משחק התקדמות וקלפים שכל אחד מהם מציע נקודת עניין
מומלצת (אתר בעיר) וכן טיפ מיוחד המשדרג את חווית הביקור במקום.
ב .מונופול ירושלים
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ירושלים (ירושלים שלי)
גן-ילדים בחוויה ירושלמית
 .9מיני ירושלים
יצירת דגם של מיני-ירושלים מיצירה אישית ,משפחתי או יצירה משותפת של הילדים.
 .10שוק ירושלמי
ניתן להקים דוכנים בגן ובחצר ,להכין מאכלים אופייניים לתרבויות שונות בירושלים בשיתוף
ההורים .הילדים יוכלו לבחור להיות :מבשלים ,מוכרים ,קונים ,סועדים ,מלצרים ועוד.
לקראת פעילויות השיא כדאי לפרסם ב:
" oעכבר העיר" (של הגן)
http://www.mouse.co.il/CM.jerusalem_main,1874,,,.aspx

 oלוח מודעות
 oסרטון שצולם בפלפון חכם
 oפרסום באינטרנט
 oיצירת פוסטרים ,פליירים וכד'.
אתרים המתייחסים ל"יום ירושלים":
 oאתר האגף לחינוך קדם יסודי – עלון לגננת על "יום ירושלים"
http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/JerusalemDay.pdf

 oמשרד החינוך – אתר תקשוב ומערכות מידע
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Jerusalem

 oאתר הכנסת
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jer.aspx

 oאתר המרכז לטכנולוגיה חינוכית
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7061

http://www.oranim.ac.il/sites/heb/research-information-resource/maayan/yearcycle/holiday/jerusalem/pages/default.aspx
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)ירושלים (ירושלים שלי
ילדים בחוויה ירושלמית-גן
מידע על העיר ירושלים
:אתרים
 עלון מקוון לגננת- אתר האגף לחינוך קדם יסודי

o

http://meyda.education.gov.il/files/preschool/AlonJeruzalem.pdf

 מטיילים בירושלים- משרד החינוך – אתר תקשוב ומערכות מידע

o

/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/Jerusalem/Matylim

 אתר מינהל חברה ונוער- משרד החינוך

o

/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tiyulim/maslulim/HriyehudaVyruslim

אתר הרשמי של עיריית ירושלים

o

אתר התיירות הרשמי של ירושלים

o

 ירושלים:ויקיפדיה – ערך

o

https://www.jerusalem.muni.il/Pages/default.aspx

/http://www.itraveljerusalem.com/he

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D

 עלון מקוון לגננת- אתר האגף לחינוך קדם יסודי
o
 ההיסטוריה של ירושליםhttp://meyda.education.gov.il/files/preschool/History1.pdf

 שמות לעיר ירושלים וסיפוריםhttp://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/JerusalemNames.pdf

 בערביתhttp://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/ArabicNames.pdf

 עיר בירה-  ירושליםhttp://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/Capital.pdf

 עלון יום העצמאות- אתר האגף לחינוך קדם יסודי

o

http://meyda.education.gov.il/files/PreSchool/CapitalAndStateInstitutions.pdf

