
3-7העולם הסודי של בני 
ש של הסוכנות היהודית"מפגש לש

ב"תשפ

פ של משרד החינוך"מדריכת גננת ומלוות פיתוח במערך המו, גננת-מונססולי

Look who's
here



:תכנון המפגש

הכרות עם הגיל•

מאפיינים•

דור האלפא•

דרכי עבודה  •

דוגמאות•

מקוונת בגיל הרךלמידה •

שאלות  •

?סוגיות מסוימות שחשוב לכם שאגע בהן•



3-6זיכרון ילדות מגיל 



0-7בוברור שתתאהבו -הגיל הרך 



:  כן הוא ו כן הואכשמו הרךהגיל •
מתפתח וגדל  , משתנה, גמיש

נכתב רבות עדיין ופגיע ובמקביל •
(פרויד)הראשונות על החמש שנים 

אריק  בתאוריית השלבים של •
שלבים  8מתוך שלוש אריקסון 

-בסיסיאמון . הרךקורים בגיל 
בושה -אוטונומיה, חשדנות

..אשמהמסוגלות ועצמאות מול  

גדולות  זכות ואחריות •



....הצצה על הגיל הלא רגיל

ומציאותדמיון •

יצירתיות•

מכל דבר יוצר משחק–משחק •

דרך  או בדרכוצריך לחוות :)אגוצנטרי •
אישי(. סיפור



מאפיינים

:  ?לראשונהמתי לאחרונה עשית משהו 

-הרבה דברים קורים בפעם הראשונה

.חוויה פותחת חיוביתחשוב שתהיה 

תהליך החברות•

.התנהגויות חיוביותעל חיזוק•



ילדת דור 

האלפא

https://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-q4_2017/Article-ab02b2dca8a6061004.htm


עד עכשיו דיברנו על מאפיינים אוניברסליים

(:בהכללה)* ל בהשוואה לגנים בישראל  "גנים בחו•

יותרמסודר •

מתוכננתפחות למידה מזדמנת ויותר •

'סטרילי'יותר •

פחות הנחייה והדרכהיותר הוראה •

ססטיםלהקדיש זמן ללמוד את האקו מציעה •

.ל"ולא לייצר את ישראל בחוולהשתלב בה , של הילדים

תיאום ציפיות



איך לומדים בגיל זה

.לחייםאימוןמשחק כמשחק תפקידים לומד את העולם דרך -משחק•

(לטעום להריח, לגעת, לשמוע, לראות)נועיתחוש למידה •

.לדעת זה לגעת. תנו להם להתנסות-לדעתלגעת זה •

.פעולות ולא בהסברים ארוכיםהתרחשות עם סיפורים •

.הסקרנותלא לכבות לעודד את שלנו תפקיד •



?איך עושים את זה–תכלס 

:להביאת.מבקשה.שאתהיה  השינוי •

.בררו עם עצמכם מהי הייחודיות שלכם•



?ובפועל

יזכרו הם .... שלכםעל המשפחה , אתם כילדיםסיפורים אישיים באמצעות •
.רואים שומעים ומרגישים ולא את ישראלאתכם כי אתכם

,חג שמח, תודה, שלום•

,  סיפורים, שירים-וחזרתיותהמשכיות •

...תאטרוןבובת 

•keep it simpleלא בהכרח מכירים את

.  קונקרטי-ההשראהלא מכירים את כי . המקור

.האפיקומןאת חפש / המטמוןאת חפש 

https://www.youtube.com/watch?v=TcMWwU2enHA


צאו מהייחודיות שלכם וצרו המשכיות

אנשים של אנשים, משחקים/ טיולים/ ריקודים/ מוסיקה/ אומנות/ מטבח•

דוגמה-מפה•



דוגמאות לשירים וסיפורים•

-ארון ספרים יהודי לילדים-מה'ספריית פיג•
https://www.youtube.com/watch?v=XqZAD90Bpdk

-https://www.pjisrael.org/books/pre-school: פעילות עם הספר מתנה•
books/

https://www.youtube.com/watch?v=XqZAD90Bpdk
https://www.pjisrael.org/books/pre-school-books/


גן רוקד

: שני חברים•
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/945691335539065

-היפו •
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/940340199407512

-ההר הירוק•
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/1315723118535883

: השירים המשחקים•
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/1314918021949726

-קח מקל•
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/2798003190270620

:  פתוחהכל•
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/333746874436639

https://www.facebook.com/155475744560632/videos/945691335539065
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/940340199407512
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/1315723118535883
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/1314918021949726
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/2798003190270620
https://www.facebook.com/155475744560632/videos/333746874436639


שירים ומשחקי ילדות

https://www.youtube.com/watch?v=5peIZJvS9fg: שפת הסימנים•

י שלי"א•

https://www.youtube.com/watch?v=s1q8CDhz4o4-היום יום שישי•

משחקי ילדות ישראלית  •
https://www.youtube.com/watch?v=TTelZIMKLOA

https://www.youtube.com/watch?v=5peIZJvS9fg
https://www.youtube.com/watch?v=s1q8CDhz4o4
https://www.youtube.com/watch?v=TTelZIMKLOA


כמה כללי אצבע

היו אתם ישראל•

שלכםייחודיות •

וחזרתיותהמשכיות •

פשוט•

נועי-חוש•

הכרות עם האקולוגיה•



במציאות מקוונת



מתוך ניסיון של תק הקורונה

קב קטנות•

.חלק להנחיה וחלק לפעילות•

.הזדמנות לחבר את המשפחות•



פרפר

יוגה 

פזל

סרט

קשת

שקד

גשם

https://www.youtube.com/watch?v=E4K9muWuni8
https://www.youtube.com/watch?v=E4K9muWuni8
https://www.youtube.com/watch?v=nhBYn2ijSrQ
https://www.youtube.com/watch?v=nhBYn2ijSrQ
https://www.youtube.com/watch?v=LFXNxoWj1kI
https://www.youtube.com/watch?v=LFXNxoWj1kI
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=341e033d6a4f
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=341e033d6a4f
https://www.youtube.com/watch?v=dG46TixmoHE
https://www.youtube.com/watch?v=dG46TixmoHE
https://www.youtube.com/watch?v=J_ogTJ4sVTc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J_ogTJ4sVTc&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=Tx8mnSxrIlY
https://www.youtube.com/watch?v=Tx8mnSxrIlY
https://www.youtube.com/watch?v=bpN1r6JSR0M
https://www.youtube.com/watch?v=bpN1r6JSR0M
https://www.youtube.com/watch?v=mBEIe4f-8yY
https://www.youtube.com/watch?v=mBEIe4f-8yY
https://www.youtube.com/watch?v=0sgwy2InSt8
https://www.youtube.com/watch?v=0sgwy2InSt8
https://www.youtube.com/watch?v=VT1R37o-d3I
https://www.youtube.com/watch?v=VT1R37o-d3I
https://www.youtube.com/watch?v=gGTB9sRdlSk
https://www.youtube.com/watch?v=gGTB9sRdlSk
https://www.youtube.com/watch?v=nE6aNqxbbls&list=PLU-66uEtK3GwQMImrP5AknumB_-FpwSYK
https://www.youtube.com/watch?v=nE6aNqxbbls&list=PLU-66uEtK3GwQMImrP5AknumB_-FpwSYK


פאדלט/ סרטונים

נועה מתכוננת לראש השנה•

https://www.youtube.com/watch?v=VK6vZTQ5MhQ


תובנות  שלי

ייחודיות שלכם•

פשוט•

משחקי•

והברידיותהכנה בגן •

דרך ההורים•

(תמונות, מצגת  שיתופית)מצטבר •

(דיגיטליות או פיזיות)חלוקת ערכות •





,  מאחלת לכם ליהנות
.ולמי שסביבכםלכם -חוויה עם משמעות ושתהיה 



פרטים שלי•

ישראל-ל"שיתופי פעולה חו/ לשאלות •

soly269269@gmail.com: מייל•

0525251902( : אפוואטס)טלפון •

mailto:soly269269@gmail.com

