
 

  התוכנית הפדגוגית השנתית לצהרוני גני הילדים פירוט

  לפי חודשי הפעילות "מטיילים עם צופית"

  

רגשיות, תוך העשרה והרחבת הידע של הילדים על ארצנו והתוכנית עוסקת בערכים ובמיומנויות חברתיות 
לשעות  , והכל באמצעות למידה חוויתית ומותאמתוהמאפיינים הייחודיים של המקומות השונים היפה

  הצהריים.

נעסוק בפעילויות לפיתוח הדמיון, היצירתיות ומיומנויות החקר, נשחק  תבתוכני
  במשחקי חברה, תנועה, מוזיקה ועוד.

ם ואיורים, בנוסף לחוברת הפעילויות התוכנית כוללת אמצעי המחשה: מעמד סיפורי
  מימד.-ציפור תלתו מפת ארץ ישראל לילדים

  :ונושאים חודשיים תכנון שנתי לפי חודשי הפעילות

משחקי היכרות מותאמי גיל, סדר יום בצהרון, פעילות מקבץ תוכנית ייחודית לפתיחת שנה הכוללת:  –ספטמבר 
  לבניית תקנון הצהרון, שירי מעבר ומשחק, וכן פעילויות לחגי תשרי.

שיח רגשי על התחלה נקיים היכרות עם צופית הסקרנית והנושא השנתי. דרך הסיפורים והפעילויות נערוך  –אוקטובר 
  נכיר את מפת ארץ ישראל דרך משחק תנועה.ו ,חברויות חדשותויצירת , החדש

ח, גן החיות עיר ירושלים והאתרים המייחדים אותה: עיר העתיקה, הכותל המערבי, טחנת הרונלמד על ה –נובמבר 
  מוזיקה ויצירה. תנועה, , דרך סיפורים ופעילויותהתנ"כי ושוק מחנה יהודה

ניצור כלי נגינה מחומרים בטבע, דרך יצירה,  טבעבקיימות נעסוק בכפר, בהחיים  נכיר את צורת :כפר כליל –דצמבר 
  נלמד על סוגי בתים שונים דרך פיסול ובנייה.

דרך תנועה, ומשחקים  חיים בשיתוף פעולה, נלמד כיצד חיים בקיבוץים על הנשמע סיפורקיבוץ חצרים:  –ינואר 
  קבוצתיים.

 חקלאיים גידוליםלצבעים, לחיים במדבר, דרך משחק תנועה ומוזיקה נחשף לים המלח וקיבוץ עין גדי:  –פברואר 
  ים המלח. בהשראת. נעסוק בפעילויות חקר ובע"ח מאפיינים

, דרך יצירה וניסויים מדעיים נהר, נחל)אגם, (ים, ימה,  בארצינו מקורות מים שוניםנלמד על טבריה והכנרת:  –מרץ 
  המשוררת הלאומית נעמי שמר. ם נכיר אתשיריודרך , דרך משחק בכנרת דיג ודגהנלמד על 

 נשוחח על המיקום, ונשחק במשחקי דמיון סוף יםנטבול ב, דרך הסיפורים חיים בעיר קיטנשמע על האילת:  –אפריל 
  נעסוק בנמל תעופה רמון ונבנה כלי תעופה מחומרים שונים.במפה, של העיר ייחודי ה

ובהשראת , דרך פעילות בתנועה הירקון חלנו יכוןהת ים נלמד על גורדי שחקים,ניצור בצהרון אביב: -העיר תל -מאי 
  .נהפוך את הצהרון למסלול המראה גוריון-תעופה בןהנמל 

שונים  סוגי ישוב, סוגי מקורות מים, סוגי בתים וסגנונות חייםנזכר בפעילויות חוויתיות ומגוונות על סיכום שנתי:  –יוני 
  התנועה, הדמיון והקבוצה האהובים על הילדים. שהכרנו במהלך השנה. נבחר ונחזור על משחקי

 טקס פרידה.וקיום תכנון ולסיום 


