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  מערכים לתחילת שנהעוד 

 

מסלול פיזי הכולל: קורה או ספסל עם יש,  .1

אם לא פס שמצירים בגיר או מסקנטייפ, 

קפיצה בין חישוקים, זחילה מחת לשולחן 

 או כיסא, וקליעת כדור לסל.
בדרך לאוכל או אפשר לעשות את זה 

יציאה לחצר, אפשר לפזר את המסלול 

בבדרך לפינות הגן, אפשר לעשות את זה 

בדרך לגן מהמקום בו הם נפרדים 

 מההורים על מנת להקל את הפרידה.

 

השיר אני עומדת במעגל, כל פעם בוחרים  .2

ילד אחד שרים עליו את השיר )נגיד נועם 

 עומדת במעגל ומביטה סביבה נועם 
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דה לעומרי חבר שלה( הילד מושיטה את י .3

 ואז שנבחר קם לרקוד אם הילד שבוחר 
הילד שבוחר או חוזר לשבת או הולך 

לקחת אוכל או לשטוף ידיים, והילד שבחרו 

בו שרים עליו והוא בחור ילד אחר ככה עד 

שעוברים את כל הילדים )מתאים יותר 

לקבוצות עם מעט ילדים, אבל זו פעילות 

 הילדים(.שמאוד אהובה על 

 

 הספר "זה לא ארגז"/ אנטואנט פורטיס, .4
מספרים את הסיפור מביאים כמה 

ארגזים, כל ילד בוחר למה הוא היה הופך 

את הארגז)בדרך כלל הדברים חוזרים על 

 עצמם( כל קבוצה של ידיים להפוך את 
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הארגז לדבר דומה )לדוגמא למכונית, 

לבית לספיידרמן( מקבלת ארגז ומתחילה  

 ו כרצונה ולפי הדמיון שלה, לקשט אות

אחר כך מציגים את העבודות בפני 

 הקבוצה.

 
או התא  לתת לילדים לבחור את המיגרה.4

שלהם, אם אתן שמות מדבקה עם ציור אז 

אפשר לתת להם לבחור את הציור שיהיה להן 

על המגירה, מתלה, ילדים שכבר יודעים לכתוב 

את השם שלהם לתת להם לכתוב לבד את 

 השם על המדבקה של המתלה והמגרה.
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לילדי הטרום טרום שרק עכשיו התחילו גן .5

על עירייה, אני ממליצה לעשות מפגש 

 רותים וניגוב הישבן )הם לא מורגלים בזה(,יהש
אז קודם כל לקחת אותם לסיור בשירותים 

לוודא שכולם מגיעים לאסלה ויכולים לשבת 

עליה, ואז במפגש מביאים בובה וסיר 

ואומרים שהבובה עשתה קקי צובעים את 

החלק האחורי שלה בגועש חומים, 

ם ואחר בהתחלה הגננת מסבירה איך מנגבי

כך הילדים מתנסים בלנגב את הטוסיק של 

הבובה, הם גם נהנים מהמשחק וגם 

 לומדים.

 
שחקו איתם את המשחק כיסאות מוזיקליים .6

 )אבל שיש אותו מספר כיסאות כמספר הילדים( 
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שמים מוזיקה הילדים מסתובבים בחדר 

כשהמוזיקה נעצרת הם תופסים כיסא וזה 

פגש, במידה הכיסא שהם ישבו עליו לאורך המ

קבוצות וזה ילדים שלא מכירים או שתי 

שהתחברו אז כשהמוזיקה נעצרת והם 

מתיישבים כל ילד אומר את שמו או במליא 

שכולם ישמעו או שכל ילד פונה לשני הילדים 

 שיושבים מצדדיו ואומר את שמו.

 

משחק כיסאות מוזיקליים )ללא כיסאות( .7

מסתובבים בחדר, שמים מוזיקה והילדים 

כשהמוזיקה נעצרת הם נעצרים ולוחצים יד 

ואמרים את שם לילד שלידם, ככה מספר 

 פעמים.
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.מפגש הכרות )יכול להיות ביום הראשון 8

או בימים שאחריו (מבקשים מהילדים 

להביא מהבית חפץ אותו הם אוהבים 

במיוחד )בובה, מכונית, ספר וכו'(, כל ילד 

 פץ אותו הוא מציג את השם שלו ואת הח

הביא ומספר למה הוא אוהב במיוחד את 

החפץ, אצל הילדים הקטנים יותר הגננת 

מציגה את הילד והחפץ שהביא כל אחד לפי 

יכולתו אם הילדים כבר מדברים ויכולים 

להגיד את שם אז שיגידו את השם והגננת 

תראה את החפץ, ילד שיכול גם לספר מה 

א שיגיד מי שלא שם הבובה או החפץ שהבי

שהגננת תעזור, הילדים הבוגרים שיציגו 

בעצמם מי הם, מה החפץ שאותו הביאו 

ולמה בחרו דווקא בו? בסיום הצגה כל ילד 

 מכניס את החפץ לקופסא  שהכנתם מראש 
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)אפשר לתת שם לקופסא בייביסיטר של 

הצעצועים, גן הצעצועים או כל דבר אחר( 

ל ילד בסוף היום לפני שהולכים הביתה כ

 מקבל בחזרה את החפץ שהביא.

 

יום אחרי מבקשים מהילדים להביא שוב את .9

אותו חפץ שמים את החפצים על הרצפה  

קוראים לילד ילד לפי הסדר ומבקשים מכל ילד 

שקם לבחור בחפץ אחד שלא שייך לו ולתת את 

א זוכר גם הוזה לילד שהחפץ הוא שלו ואם 

ילד. מתאים לילדים להגיד את השם של אותו 

 ומעלה. 3מגיל 

 

קוראים לילד ילד,  -מה לבשתי היום.10

ומתייחסים למה שלבש, לציור שיש על 

 החולצה, לצבע  המכנסים, לנעלים או הסנדלים 
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)מניסיון ילדים מאוד אוהבים את זה גם קטנים 

וגם בוגרים(הבוגרים יכולים לספר אם הם בחרו 

דווקא  את הבגד או ההורים, למה הם בחרו

ללבוש את החולצה הזו או סנדלים או נעלים 

 אני )וכו' וכמובן מזכרים את השם של הילד, 

אפשר קוראת לעלמה, עלמה מה לבשת היום(

 להמציא לזה שיר.

 

 

אני מאמינה שעל מנת לסגל ילדים 

לגן צריך לתת חשיבות לדברים שהם 

אוהבים )חפצים, שירים דמויות אהובות, 

 בגדים( ככה הם מרגישים חלק מהגן.


