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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

אני ומשפחתי

הבית:

כל ילד יביא לגן תמונה משפחתית מעודכנת נכין את לוח
הנושא עם כותרת "זה התחיל בשני הורים "...נתלה את
התמונות שהביאו כל ילדי הגן.

סוגי בתים שונים :חובה להביא תמונות של הבית עליהם
מדברים!!!

ראשית נשוחח עם הילדים על מושג משפחה  -מי הם
משפחתי שמי שם משפחתי שם הוריי אחיי צעיר זקן
אני קטן מ ...גדול מ ...בן בכור וכן הלאה לאחר הכרה
בסיסית של המשפחה .
בילויים משותפים :
כאן ניתן להכין דף נפרד לכל אחד מביני המשפחה ולהכין
חוברת או ספרון
אני
מי אני אני דומה ל , ..מה אני אוהב ,תחביבי ,כשאגדל
אהיה ,הצבע האהוב עליי ,המשחק שאני אוהב ועוד...
ניתן לבקש מהילד/ה שיצירו את פניהם )לגזור עיגול
כפנים ( מול מראה .
אבא
אני אוהב לעשות עם אבא שלי ...
אמא
אני אוהב לעשות עם אמא ...

איגלו  -מי גר בו  ,אוהל  ,רב קומות ,בית פרטי חדרי
הבית ושימושם :מטבח ,סלון ,החדר שלי )אפשר לגעת
בנושא החיות  -כלב במלונה פרה ברפת וכו'(
עבודות יצירה:
ניתן לבקש מהילדים להביא לגן קופסאות גדולות של
קורנפלקס להדביק וממש לבנות בית מצוין להביא לחצר
קופסאות גדולות של מקרר ,טלוויזיה שהילדים ישחקו
בתוכם ויקשטו )מעין הבית של יעל(
לגזור מעיתונים תמונות של משפחה –ילדים ולהדביקם
עם ילדים בוגרים יותר אפשר להכין אילן יוחסין פשוט
ניתן להכין קופסא לתכשיטים או מעמד לעטים .
סיפורים:
הלוואי שהייתה לי אמא כזאת
הלו הלו אבא  /ח.הורן
איפה הסבלנות  /נירה הראל
הבית של יעל  /מיריק שניר
מיץ פטל  /חיה שנהב
המשפחה שלי  /מיריק שניר ויונה טפר
ספר הפילפלים  /אלונה פרנקל
אני רוצה את אמא שלי

אחיי ואחיותיי
המסיבה בגן

גדולים ממני קטנים מה אני אוהב לעשות עם כל אחד
מהם יחד ולחוד..

יש להכין הזמנה למסיבה

מושגים:

רעיונות למסיבה :

גבוה-נמוך
צעיר-זקן
תינוק-פעוט
אמא אמהות
אבא אבות
בכור ...

מבקשים מכל הורה להכין מאכל שאוהבים הכי הרבה
בבית .
מזמינים את ההורים יום שישי מכינים מבעוד מועד
צמיגים של רכב צבועים יפה  ,נותנים לכל משפחה שתיל
אישי שישתלו בצמיג רק שלהם ומכינים שלט למשפחה.
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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

מכנסים את ההורים לקבלת שבת  -בוחרים אמא שבת
,אבא שבת מההורים ומקיימים את קבלת השבת
בשיתוף עם ההורים )ניתן במקום שתילת הפרחים להכין
חלות שבת(
בסיום קבלת השבת לצלילי שיר מרגש הילד ייתן מתנה
להוריו שהכנתם עימו מבעוד מועד )אני באופן אישי מאוד
אוהבת לצרף פרח(
לאחר מכן לגשת לשולחנות וליהנות מהמטעמים

אופן הכנה:
לערבב אהבה עם הבנה .להוסיף אמונה.
ללוש בחמימות ,טוב לב וסבלנות.
לתבל בידידות ובתקווה.
לבסוף להוסיף שמחה לפי הצורך ,לבשל בקרני השמש.
לקשט במלוא הצחוק.
להגיש יום יום בשפע וכל המרבה זה משובח.
בתיאבון!

שיהיה לכם יום משפחה שמח
ניתן להכין מבריסטול קומקום גדול להדביק את המתכון
ולצרף פנקס למתכונים נוספים
מסיבה נוספת מתאימה לגיל הצעיר
להזמין את ההורים למסיבת פיג'מות ההורים והילדים
יגיעו בפיג'מות נכין את הגן  -נתלה בדיי סטן בתקרה
בצבע כחול נקשט בירח וכוכבים ובאור אולטרא סגול
נזמין הצגה  -הבית של יעל ,מיץ פטל אחרי ההצגה נשיר
את מצעד הפיג'מות  -הילדים וההורים יצעדו בחדר.
לאחר כמה שירי הפעלה עם ההורים "נרדים" את הילדים
על השטיח ניקח נצנצים ונפזר על הילדים אבקת קסמים
)אפשר שהגננת או אחת הסייעות תתלבש פייה(...
ובסוף כמובן זמן המתנה והאוכל ניתן להזמין לכולם
פיצה..
מתכון למשפחה מאושרת
מצרכים:
 2כוסות הבנה
 4כוסות אהבה
 3כוסות שמחה
 1כוס ידידות
 2כפות תקווה
 4חתיכות אמונה
 1חבית צחוק
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רעיון נוסף להכין ספר מתכונים של המאכלים שאוהבים
ילדי הגן.
שירים:
מי שלא מביט מפסיד  /מילים ולחן :דתיה בן דור

תפקחו את העיניים
תסתכלו על העולם.
העולם מלא ביופי
והיופי בחינם.
תענוג להסתכל
איזה יופי לעיניים
אם יודעים להסתכל
החיים יפים כפליים.
אז מי שלא מביט מפסיד את כל היופי.

כי בשבילנו ,את ...

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
המשפחה שלי  /יורם טהר – לב .לחן :נורית הירש

איזה מזל

זה התחיל משני הורי עליזים וצעירים
שהולידו בשבילי את המשפחה שלי
וכשיש לי מסיבה רק תביטו מי שבא
רק תביטו מי שבא:
סבא בא ,אבא בא
אריה מכפר סבא בא
בא ברוך – ברוך הבא
עם דודה – דודה רבה !
סבא בא ,אבא בא
גם הסבתא יה בה בה,
אהלן ומרחבא – מי שבא ברוך הבא !
מביאים לי מתנות גם גדולות וגם קטנות
מניחים הם בפינה
ויוצאים אל הגינה.
מנשקים את אחותי
ובאים לצבוט אותי )(2 X
פזמון...
ואחר כך בחצר
מתחילים הם לדבר
מתוכחים בצעקות
וכמעט הולכים מכות
אך כשהכבוד מוכן
הם רצים אל השולחן
פזמון...
ואחרי זה מבקשים
שאני אקום לשיר
וקוראים ,כשאני שר
איך שהקטן מכשר!
גם היום אל האולם באו לכבודי כולם:

איזה מזל שסבא פגש בסבתא
וחשב שהיא נחמדה.
איזה מזל שהם התחתנו
ואמא נולדה,
איזה מזל שההורים של אבא
נפגשו זו עם זה.
איזה מזל שנולד
דוקא האבא הזה.
איזה מזל שאבא ואמא
נפגשו גם הם
איזה מזל שנולדתי ואני הבן שלהם.

שירים:
ישנם מגוון שירים ליום המשפחה ב:
בלקט של חני נחמיאס וציפי שביט –.
יש שירי משפחה נחמדים בדיסק של טיף וטף – משפחה
מירב הוסמן
נוגה גבע ועוד
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