
אצלנו בגן, גוגלה הוא חלק מרכזי ובלתי נפרד 
משגרת היום.

אנחנו מתחילים את הבוקר בסימון נוכחות בלוח 
“מי בא לגן”, בזכותו הילדים למדו לזהות את השם 
שלהם ושל חבריהם במהירות. הם מסמנים את 
הנוכחות ובמפגש אנחנו בודקים יחד ורואים מי לא 
הגיע לגן. ילדי הגן למדו להשתמש במידע שנאסף 
ושולחים ברכת החלמה מהירה ב”מייל-לי” לילד 

שחסר וגם אליי אם אני חולה. 
בזכות גוגלה אני יכולה לעקוב אחר הנוכחות גם 
ביום החופשי שלי. אני נכנסת מהבית ורואה מי 

הגיע ומי לא.
את “גלה-לי” אנחנו משלבים בעבודת החקר בגן: 
כשלמדנו על החלל למשל, שלחתי את הילדים 
לחקור בבית על הנושא ולמחרת הם שיתפו במידע 
שלמדו. כשאני רוצה להעצים ילד, אני שולחת אותו 
לחקור על אודות נושא מסוים ולאחר מכן להציגו 
בפני כולם במליאה. ב”כתוב-לי” הילדים מכינים 
שלטים לפי הצורך ומציירים, ויש לנו פינה שבה 

מוצגות העבודות לראווה. 
שילוב כל צוות הגן, הגננת המשלימה והסייעת 
בהפעלת כלי גוגלה, תורם רבות להצלחת התוכנית.

ההורים אוהבים מאוד את כלי גוגלה ומתלהבים 
מהם, כמו גם מהמיילים שהם מקבלים במהלך 
היום ומהשימוש בכלים בבית אחה”צ. הם יכולים 
להרשות לילדים זמן מחשב שבמהלכו הילדים 
פועלים באופן עצמאי, בטוח, עם תכנים חינוכיים. 
הרבה פעמים הילדים נפגשים אחה”צ אחרי הגן 

וגולשים יחד בגוגלה.

כלים ממוחשבים לגיל הרך

כפי שבוודאי אתם יודעים, כלי גוגלה פועלים בגני העיר רמת השרון זו השנה הרביעית.
מנהלות הגנים שיתפו אותנו ואנחנו מתרגשים לשתף גם אתכם:

אנחנו מזמינים גם אותך לשתף אותנו בסיפורי הצלחה קטנים כגדולים
מחלקת קדם יסודי בעיריית רמת השרון, מפקחות משרד החינוך וצוות גוגלה

גן חצב - סיפור הצלחה של תקשורת בונה
מיכל שחר, מנהלת הגן מספרת:

תעוזה וכישרון ברמת השרון!

סיפורי הצלחה משילוב כלי גוגלה בגנים

השימוש בכלי גוגלה בגן שלנו הוא יומיומי. לאחר 
הדרכה ראשונית שלי, הילדים החלו לפעול באופן 

עצמאי לגמרי. 
אנו משתמשים ב”גלה-לי” בכל התחלה וסיום 
של לימוד נושא חדש בגן. לאחרונה כשלמדנו על 
פורים, צפינו במגילת אסתר ב”גלה-לי” והלימוד 

היה חווייתי מאד ומהנה בעבור הילדים.
לפעמים אני יוזמת את החיפוש ב”גלה-לי” ולפעמים 
הילדים בעצמם יוזמים מתוך תחומי העניין שלהם 

וקוראים לי לבוא ולראות. ילד אחד מתחיל לחפש 
ו”מדביק” את הילדים האחרים בהתלהבות שלו, 
והם באים וממשיכים לחקור בעקבותיו. אני רואה 
שכלי גוגלה פיתחו אצל הילדים יכולת לבצע חקר 

עצמאי והכול בצורה חווייתית וידידותית. 
בעקבות החקר ב”גלה-לי”, הילדים אפילו התחילו 
להכין מצגות בבית בעזרת ההורים ואחיהם הבוגרים 
- בנושאים המעניינים אותם! לאחרונה הכינו והציגו 

בגן מצגות על עטלפים, פרפרים וכלבים. 

ב”מייל-לי” הילדים שולחים המון מכתבים. מתכתבים 
זה עם זה, עם ההורים ואיתי. כאשר ילד חולה אנחנו 
תמיד שולחים לו ברכה של החלמה מהירה וגם 

כשאני הייתי חולה הילדים שלחו לי ברכה. 
ההורים מספרים שהם נהנים ושמחים מאד לקבל 

מכתבים מילדיהם באמצע יום עבודה.

החוקרים הצעירים של גן ניצן שולפים מידע בכוחות עצמם
מירב גיא, מנהלת הגן מספרת:
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