תכנית למידה מרחוק לילדי הגנים
תכנית זו נכתבה כהמלצה להורי ילדי הגנים ,אשר מבקשים לשמור על שגרת חיים נורמלית ,
בתקופה זו של שהות ממושכת בבית ,לאור וירוס הקורונה המתפשט .התכנית כוללת תכנים
פדגוגיים ופעילויות קהילתיות מחברות בין ילדי הגן הספציפי והקהילה בכלל.
כדי שתוכלו ליהנות מהתכנית ,רצוי שיהיה בנמצא מחשב ,טאבלט או טלפון נייד ,אינטרנט,
מדפסת והתקנה פשוטה של תכנת ( ZOOMתכנה חינמית)  .https://zoom.us/יש להירשם
( )sign upבאופן חד פעמי.
התכנית נבנתה על ידי ועד הגנים הארצי בשיתוף ערוץ הופ! החלוצים בפלטפורמות הדיגיטל
ומהווים בית בטוח וסביבת גלישה בטוחה לילדי ישראל.
קובץ זה מכיל את תכנית הלמידה לשבוע הקרוב בלבד .בהמשך נשלח לטובת כלל ההורים
את המשך התוכנית ובהתאם למצב אשר ישרור במשק.
לכל שאלה או הבהרה נוספת תוכלו לשלוח לנו מייל ל .vaadganimisrael@gmail.com
לשאלות טכניות הרלוונטיות לערוץ הופ! בלבד מספר הטלפון לתמיכה . 077-2489808
שלכם,
סיגל שפיץ טולדנו
אחז אגם
יו"ר (משותף) ועד הגנים הארצי
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תכנית לשבוע שבין 26.3.2020 – 22.3.2020
תאריך

שעה

פעילות

22.3

9:00

סרטון בוקר – הילדים ישלחו בקבוצת ווטסאפ הגן סרטון קצר בו הם
מספרים לחבריהם לגן איך עוברים עליהם הימים .כמובן יצפו בסרטונים
של החברים שיישלחו במקביל .מוזמנים לשלוח תגובות ,לצרף אימוג'י
שהילדים בוחרים ומדבקות.

9:30

פעילות גופנית – לפי הסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=Y0poEVpYIqE

10:00

איך יודעים שבא אביב
מקשיבים לשיר בקישור הבא
https://youtu.be/OFrRQMfst-M
מספרים מה למדנו מהשיר .ההורה כותב את המילים על דף וחוזרים יחד
על מאפייני האביב.

10:30

מדפיסים ולומדים חשבון פשוט
https://www.hop.co.il/creation/coloring/sMK_C_8

17:00

מפגש  – ZOOMעם ילדי הגן .אחד ההורים לוקח פיקוד ומארגן את הלינק.
כולם מתקינים את התכנה בקלות  ,https://zoom.us/נרשמים באופן חד
פעמי ומתחברים עם הקוד שישלח ההורה בגן או עם לינק ייעודי.
משוחחים בין החברים שיח חופשי או אחד ההורים לוקח את הניהול של
השיחה ,מעלה נושא בין הילדים ונותנים לכל הילדים לדבר ,גם לשקטים
בחבורה .רצוי לשים  MUTEבזמן שהחברים מדברים ולכבד את האחר ,כך
גם ילמדו הילדים על איך מנהלים שיח בריא ותרבותי.

18:00

ארוחת הערב שלי  -הילדים יספרו לחברים מה הם עומדים לאכול
בארוחת הערב בדרך של דף מצולם .ההורה יסייע לילד לחפש תמונות
באינטרנט של המזון לארוחה והילד ידביק על הדף את התמונות תחת
הכותרת ארוחת הערב שלי .למי שלא מעוניין להדפיס אפשר לצייר
ולכתוב .בסופו של דבר תועבר בקבוצת הגן תמונה המכילה את הכותרת
"ארוחת הערב של ."...כך גם יתקבלו רעיונות לארוחות ילדים בקרב הורים
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תאריך

שעה

23.3

9:00

פעילות
אחרים שיוכלו ליהנות מהמגוון ולהחליף מתכונים וגם הילדים יוכלו
לצפות אחד בארוחה של השני.
פעילות גופנית – לפי הסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=mbuOmGz9cIg

9:30

מכונית בלון – נלמד להכין מכונית בלון וננסה את זה בבית
https://www.hop.co.il/video/bIT_s2e3

10:00

מבוך להדפסה –
https://www.hop.co.il/creation/coloring/tBC_C_2

10:15

חפצים מתלוצצים – צופים בסרטון ואז מכינים פרצוף מכל מה שרוצים.
מצלמים ומעלים לקבוצת הווטסאפ של הגן להראות לחברים.
https://www.hop.co.il/SAH/video/SAH_s1e5

12:00

בניית אוהל – הילדים בעזרת הורים או אחים יבנו אוהל כלשהו בבית,
שמיכות וסדינים ,מעל מיטות או שולחנות ,כל רעיון מתקבל בברכה.
אפשר לעשות שימוש באוהל עד שמחליטים שנמאס .אפשר גם לישון
באוהל ☺
בסרטון הבא תוכלו לראות רעיון לאוהל וגם איך להשתמש בו לארוחת
ערב
https://www.hop.co.il/ActivitiesLibrary_all/video/activitiesLibrary_26

16:00

מכינים ציור או דף צביעה לבחירה וכותבים ברכה לילדי הגן ,מה אנו
מאחלים להם בימים אלו .כותבים ש ם ותאריך (הזדמנות ללמד תאריך
מהו) מעלים את התמונה לווטסאפ של הגן .מומלץ שאחד ההורים יערוך
לאלבום תמונות למזכרת.

17:30

מסיבת ריקודים ( 15דקות) – בוחרים ביחד  3שירים שהילד מכיר ,שמים
בפול ווליום וכל בני הבית רוקדים ומשתוללים.

18:30

ערב פיצה .מכינים בצק פשוט וקל לפיצה על פי המתכון הבא
https://www.hop.co.il/MagicMoments/coloring/MagicMoments_C_2
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תאריך

שעה

24.3

9:00

פעילות
מנסים בצק דק ,עבה ,עם כל מיני תוספות ונהנים מארוחת פיצה
משפחתית .מומלץ לשתף בגן או בפייסבוק תמונות מהתוצרים.
תרגילי נשימות לילדים – לפי הסרטון
https://www.jerusalemgan.com/what-to-do-at-home

9:30

מדעים – לומדים ונהנים ,אחרי הצפייה מנסים בבית עם כל פרי או ירק
שיש
https://www.hop.co.il/video/sUM_s2e39

10:00

לומדים לצייר ברווז – צופים בסרטון ומנסים לצייר עד מצליחים
https://www.hop.co.il/SAH/video/MOH_s1e2

10:30

מספרים ונהנים לומדים חשבון עם הופ!
https://www.hop.co.il/SAH/video/%D7%A8%D7%A6%D7%A3%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

12:00

ארוחת הצהריים שלי  -הילדים יספרו לחברים מה הם עומדים לאכול
בארוחת הצהריים בדרך של דף מצולם .ההורה יסייע לילד לחפש תמונות
באינטרנט של המזון לארוחה והילד ידביק על הדף את התמונות תחת
הכותרת ארוחת הצהריים שלי .למי שלא מעוניין להדפיס אפשר לצייר
ולכתוב .בסופו של דבר תועבר בקבוצת ווטסאפ הגן תמונה המכילה את
הכותרת "ארוחת הצהריים של ."...כך גם יתקבלו רעיונות לארוחות ילדים
בקרב הורים אחרים שיוכלו ליהנות מהמגוון ולהחליף מתכונים וגם
הילדים יוכלו לצפות אחד בארוחה של השני.

17:30

ניקיון לפסח – לקראת פסח הילד יבחר מקום אחד בבית שהוא צריך
לנקות או לסדר כמנהג החג .למשל ארגז הצעצועים ,מדף הספרים וכו'.

18:00

כל ילד בוחר את הספר האהוב עליו בבית ,ההורה מקריא את הסיפור
ומצלם את הספר .מעלים את התמונה לקבוצת הפייסבוק של "ועד
הגנים הארצי" (קבוצה סגורה) וכותבים מה אנחנו הכי אוהבים בספר
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תאריך

שעה

25.3

9:00

פעילות
הזה ,איזה משפט או תמונה אנחנו הכי מתחברים אליו וממליצים לחברים
לקרוא את הספר.
סרטון בוקר – הילדים ישלחו בקבוצת הווטסאפ בגן סרטון קצר בו הם
מספרים לחבריהם לגן איך עוברים עליהם הימים .כמובן יצפו בסרטונים
של החברים שיישלחו במקביל .מוזמנים לשלוח תגובות ,לצרף אימוג'י
שהילדים בוחרים ומדבקות.

9:30

פעילות גופנית – לפי הסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=AqNEGNHVLL4

10:00

טרו וממלכת הקשת – פעילות אינטראקטיבית מהנה ,טרו וחבריה חווים
הרפתקה בממלכת הקשת .כשיש בעיה היא נעזרת בעץ המשאלות כדי
להציל את המצב.
https://game.hop.co.il/trueWishes/

12:00

מפגש ZOOM

16:30

השף הצעיר – כל ילד מתלווה להוריו להכנת מאכל אהוב או עוגיות
טעימות .מצלמים את ההכנה ,מצלמים את התוצאה ומעלים יחד עם
מתכון לקבוצת הפייסבוק של "ועד הגנים הארצי" (קבוצה סגורה)

19:00

כל ילד בוחר את הספר האהוב עליו בבית ,ההורה מקריא את הסיפור
ומצלם את הספר .מעלים את התמונה לקבוצת הפייסבוק של "ועד
הגנים הארצי" (קבוצה סגורה) וכותבים מה אנחנו הכי אוהבים בספר
הזה ,איזה משפט או תמונה אנחנו הכי מתחברים אליו וממליצים לחברים
לקרוא את הספר.

26.3

9:00

דף יצירה – מי זה מתחבא (אפשר להדפיס או לאתר על המסך)
https://www.hop.co.il/creation/coloring/sMK_C_5

9:30

פעילות גופנית – לפי הסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=5YCIQsGchgc

10:00

מכינים מכתבים – הילד יבחר  3אנשים או ילדים להם הוא רוצה לשלוח
מכתב .אם אין בבית מעטפות נכין מעטפה מנייר פשוט .הילד ישמור את
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תאריך

שעה

פעילות
המכתבים כדי למסור אותם אישית .בינתיים אפשר לצלם אותם ולשלוח
לאדם האהוב.

17:00

בוחרים סיפור ילדים שאנחנו מכירים אך הפעם מי שמספר את הסיפור
הוא הילד/ה .בהתאם לתמונות ולמה שהוא חושב או זוכר הילד מקריא
את הסיפור השלם עד סופו.

18:00

הילדים יספרו לחברים מה הם עומדים לאכול בארוחת הערב בדרך של
דף מצולם .ההורה יסייע לילד לחפש תמונות באינטרנט של המזון
לארוחה והילד ידביק על הדף את התמונות תחת הכותרת ארוחת הערב
שלי .למי שלא מעוניין להדפיס אפשר לצייר ולכתוב .בסופו של דבר
תועבר בקבוצת הגן תמונה המכילה את הכותרת "ארוחת הערב של."...
כך גם יתקבלו רעיונות לארוחות ילדים בקרב הורים אחרים שיוכלו
ליהנות מהמגוון ולהחליף מתכונים וגם הילדים יוכלו לצפות אחד בארוחה
של השני.

6

