
 

 2020לחמוטל לחמן גישת "האמת בחינוך"  כל הזכויות שמורות
 

 

 

 

 

 

 מערכים ליום הולדת

 .יום הולדת מסלול1

יה, ימשבצות הילד זורק קוב 6מסלול יום הולדת עם 

סופר את הנקודות והולך אל המשבצת המתאימה 

שם הוא מקבל משימה/חידה הקשורה ללוז של היום 

הולדת )קבלת ברכה, ציורים מהילדים, משחק עם 

ואמא, הרמה על הכיסא, מתנה, ריקודים וכו'( אבא 

המשימות יכולות להיות על המסלול או בכרטיסיה 

נפרדת שהילד מקבל כשהוא מגיע למשבצת. אני 

משאירה את העוגה מחוץ למשחק ותמיד עושה 

 בסוף, אבל אפשר גם להוסיף את העוגה למסלול.
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ואני תמיד מתחילה את היום הולדת באיזה שיר כללי 

להיות מחרוזת יום הולדת, יכול להיות שיר )יכול 

 בוקר( לפני שאני מתחילה את המשחק.

דבר נוסף אני נותנת לילדי הגן לתת לילד את 

הברכה, המתנה, תמונות ציורים כל פעם קבוצה 

 אחרת של ילדים נותנת לו את הדברים.

 

 .יום הולדת משחק קובייה2

לוקחים קובייה, עליה אייקונים של יום הולדת 

מתנה, ברכה, כיסא, משחק עם ההורים וכו'( הילד )

זורק את הקובייה איזה אייקון שיוצא זה מה שעושים 

)דוגמא: יוצא בקובייה ברכה הוא מקבל את הברכה, 

יוצא בקובייה מתנה הוא מקבל מתנה וכך הלאה(. 

גם כאן אני משאירה את העוגה מחוץ למשחק ועושה 

 יום הולדת את החלק שלה אחרי שסיימנו את טקס ה
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וגם מתחילה בשיר כללי ורק אז אנחנו מתחילים 

 לשחק.

 

 . ספר יום הולדת3

כותבים סיפור שבתוכו תוכנית היום הולדת כל קטע 

עוצרים את הסיפור ועושים את מה שכתוב, נגיד 

 הילד בסיפור מצא מתנה, ילד יום ההולדת הולך 
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לחפש את המתנה, בסיפור כולם רוקדים הילדים בגן 

וכך הלאה. בסוף היום הולדת הילד מקבל  רוקדים

 את הספר מתנה.

 

 .יום הולדת הגרלה4

קופסא סגורה עם כל הדברים שצריך ביום הולדת, 

הילד מכניס יד ומוציא כל פעם משהו אחד )פעם 

מתנה, פעם ברכה, פעם זר לראש, פעם ציורים של 

הילדים(בין לבין עושים את הדברים הרגילים, 

 כיסא וכו'. רוקדים, מרימים על

 

 . יום הולדת רגילה5

מתחילים בשיר פתיחה, אחר כך הגננת יוצאת 

 באיזה שהיא המתלה כשהיא חוזרת הילד לא נמצא, 
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במקומו יש קופסא גדולה היא מנסה להזיז את 

הקופסא ולא מצליחה ואז הילד קופץ מהקופסא ואז 

מתחילה היום הולדת, שרים, רוקדים, משחקים 

 ומברכים.

 לדת קסמים. יום הו6

נותנים לילד מקל קסמים וכל פעם הוא עושה קסם 

ומקבל משהו או מסדר )לדוגמא הגננת באה לברך 

אותו, אבל המילים של הברכה מבולבלות הילד 

עושה הוקוס פוקוס ומסדר את הברכה ככה שתהיה 

הגיונית, הגננת מוציאה עוגה שרופה הילד עושה 

 .הוקוס פוקוס ומגיעה העוגה האמתית וכו'

 יום הולדת אורייני 7

פתקים עם מילים שקשורות ליום הולדת מפוזרים 

בחדר שהפתק הפוך )שלא רואים את המילה( הילד 

 מסתובב בחדר לצלילי מוזיקה כשהמוזיקה נפסקת 
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הוא מרים פתק, צריך לקרוא או להבין מה כתוב שם 

ואז הוא מקבל את מה שכתוב )דוגמא: אם בפתק 

המתנה, אם בפתק כתוב כתוב מתנה הוא מקבל את 

 להרים על הכיסא, מרימים אותו על הכיסא וכו'(.

 

רעיונות למשחקים עם ההורים או עם ילדי היום 

 הולדת

תולים על הילד אטבי כביסה ההורה מכסה  .1

את העיניים, הוא צריך להוריד את אטבי 

הכביסה בעיניים עצומות תוך כדי שהוא עונה 

 על שאלות שקשורות לילד.
 

נטים על כל דג שאלה הילד דג את דגים ממג .2

 הדגים וההורים עונים על השאלה.
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ההורה יוצא מהחדר לוקחים את הילד יום .3

חברים מכסים אותם בבד  4הולדת + עוד 

וההורה צריך לזהות רק לפי הנעלים מי הילד 

 שלו.

 

שליחת תמונות מחיי הגן של הילד להורים 4.

שהסתכלו ישימו יומיים לפני היום הולדת ובקשה 

לב לפרטים ויזכרו את זה, בחגיגת היום הולדת 

שואלים את ההורים שאלות הקשורות לתמונות 

הילד אוכל, שצלחת/ קופסא הבע צ  מה)לדוגמא: 

 ליד מי הוא יושב, איזה ספר הוא קורא וכו'(.
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 רעיונות למתנת יום הולדת

 מזמינים ספר עם שם הילד .1

 משחק זיכרון של ילדי הגן .2
 .ם פדגוגיםמשחקי .3

 פלייסמנט עם ציורים של חברי הגן..4

 פאזל של תמונה של ילד היום הולדת.5

שרשרת חרוזים שעל כל חרוז כתוב חרוז של .6

שם הילד שחוגג יום הולדת )לדוגמא לילדה 

אז על חרוז אחד יהיה רשום  -שחוגגת קוראים בר

עכבר, איבר, גבר, גזבר, הוגבר, מחובר, נצבר, 

 בר וכו'(.עובר, ענבר, צבר, צנו

זר פרחים לראש מציורים של ילדי הגן, במהלך .7

היום הולדת הילדים מקשטים לילד החוגג את 

 הכתר.
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משחק דומינו שבצד אחד יש אייקונים ..8

שקשורים ליום הולדת ובצד השני ציור של ילדי 

 הגן.

 

 

 

 

 

כשאני בונה מערך של יום הולדת המחשבה העיקרית  .

לפחות של הגן שלי היא שלכל ילד מגיע להיות במרכז תשומת הלב 

 פעם בשנה.

 


