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לאתר "הגננת"
חדש באתר "הגננת" – פורומים במגון נושאים :פורום "יעוץ שיווקי ופרסומי לגני ילדים" ,פורום "יעוץ פיננסי
לגננות" ,פורום "פסיכולוגיה חינוכית והתפתחותית לגיל הרך" .כמו כן ,יש באתר תכנים נוספים בהתאם לנושא
הנלמד בגן ומעגלי השנה.
כמו כן ,באתר "הגננת" יש מנוע חיפוש ל "גן ילדים" או ל "גני ילדים" פרטיים ובכלל .כדאי שתבדקי אם הגן שלך
מופיע ...עכשיו אנו נמצאים לקראת עונת ההרשמה וזה חשוב מאוד  .לפרטים נוספים שלחי לנו מייל.
מעבר לכך ,אם חשבת או שאת מעוניינת לבנות אתר באינטרנט – רגע לפני שתסגרי שלחי לנו מייל
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תודה רבה לגן סיגל ולגננת  -סיגל אסוס
על מערך השיעור שנתנה לטובת הכלל באתר
הגננת – יישר כח
לאתר שלה לחצו כאן
גננת יקרה אם ברצונך לשלוח לנו חומר אנו נקבל זאת בברכה

רקע כללי

•

יום העצמאות הינו יום מיוחד עד מאוד עבורנו ,המעבר
מיום עצוב יום הזיכרון לשמחה גדולה לפעמים מהווה
קושי לנו הגננות להעביר את המעבר מעצב לשמחה
עצתי היא לשוחח כמובן על יום הזיכרון בצורה מתונה
ובעיקר להתייחס לכוחות הביטחון ביום זה..

מכאן נעבור לשוחח על העיר שלי

אני נוהגת להעביר לילדיי בגן את היום המיוחד בצורה
הבאה:
תחילה נספר לילדים מהי עצמאות ?
.1

מה יש בעיר שאני גר בה:
•
גני ילדים ,בית ספר בריכת שחייה ספריה גן שעשועים
ועוד.

 .2במה הם יכולים להיות עצמאים ובמה לא )להתלבש
ולהתפשט לבדם ,למרוח כריך ( ...

•

ניתן להכין מפת א"י מעיסת נייר ולהבליט
הרים
לעומת מישור לצבוע ים לעומת המדבר.

•

נבנה מאין דגם של העיר מקופסאות עם כל
המקומות
שציינו הילדים נצבע ונקשט יחדיו נשאל את
הילדים
מה אוהבים בחגיגות יום העצמאות את
הפיקניק את
הזיקוקים ?

•

אפשר להשתמש בשיר "ארץ ישראל שלי יפה
וגם
פורחת "...ובכל פעם להניח משהו אחר בדגם
כמובן
שניצור ונעבוד בצבעי כחול לבן.

•

כמו כן מומלץ להכין בגן או בחצר מנגל כמובן
חדש
ולהכניס לתוכו קרשים או קלקרים צבועים
לשחור
כפחמים ולתת לילדים שיפודים מעץ ללא
השפיץ
עם מרשמלו הרי איזה יום עצמאות הוא ללא
מנגל?

•

נסיים במסיבה שבה יגיעו הילדים לגן בבגדים
כחול
לבן נאכל ארוחה ישראלית פלאפל.

נחגוג למדינה יום הולדת
•

נכיר את דגל המדינה ונשווה אותו לדגלים
אחרים.

•

נכיר את צבעי הדגל  -נכין ערבוב צבעים כחול ולבן
יוצא תכלת נלמד צורות מגן דויד מלבן משולש

•

נכיר את סמל המדינה )המנורה( והתקווה
)לכל
מדינה שיר משלה(

•

נכין בגן לוח תוכן עם דגל ,מגילת העצמאות
וכמובן
תמונות של ראש הממשלה נשיא המדינה
ושר
הביטחון

הכנסת מה תפקידה ?  -לחוקק חוקים )לדוגמא
•
לא
הולכים לגן בשבת ללכת לבתי הספר(.
היכן נמצאת הכנסת ?  -בירושלים עיר הבירה מה
היא?
•

נכיר את כוחות הביטחון ותפקידם צה"ל
משטרה
)לשמור על האזרחים(
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יש לבקש מההורים תמונות מטיולים בארץ עם
פירוט
קצרצר על המקום את החומר הכתוב +
התמונה
לניילן ולצרף לתיקייה נגישה לילדים
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לתכנים ורעיונות נוספים ,כגון:
• דפי צביעה
• רעינות ליצריה
• שירים ליום העצמאות
• רקע כללי
• הפעלות
• ועוד
ניתן להיכנס לאתר הגננת
אן פשוט להקליק כאן
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