
הגן שלנו
אגף החינוך

מחלקת קדם יסודי

שם הגן:   הרדוף

שם הגננת:   דליה דרדיקמן, תואר ראשון בחינוך עוסקת בהוראה כ-30 שנה

ס. גננות:   רחל אדרי, פרי שעפה

מתנדבות:  רוחמה )גננת פנסיונרית(, מאירה

צוות יול"א: ענבר,סיגל, אסתר, רחל

שכבת הגיל:  טרום טרום חובה

מס' הילדים:   35 )18 בנות ו-17 בנים(

אני מאמין חינוכי: 
"אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת מתוך עצמו" )גליליאו גלילי(.

"ההוראה היא לא ּבְָמה שהמורה מלמד אלא ּבְָמה שהוא גורם לתלמידים לעשות" )דייויד פרקינס(.

הוראה מושכלת תטפח לומד סקרן האוהב ללמוד ושואף לדעת עוד ועוד.
למידה דרך התנסות בסביבה מזמנת פעילות, מעודדת עצמאות ותחושת מסוגלות ,מעודדת יצירתיות 

ודמיון ומעצימה סקרנות והנאה בלמידה.
למידה משמעותית בגיל הרך כוללת חוויה קונקרטית ופחות מופשטת. החוויה החושית תחושתית, 

הסבר ברמה תואמת גיל וגישה חיובית מכילה ואוהבת – יוצרת חוויה שתוכל להוביל ללמידה
משמעותית. ילדים פועלים הם ילדים לומדים.

חוט השני השזור בתכני הגן לאורך השנה - טיפוח אהבה וחמלה כלפי האדם החי והצומח.

פעילויות במהלך השנה המיוצגות בתמונות המצ"ב:
טיפול ודאגה לחתולי הסביבה - הכנת בית לחתולי הרחוב בימי החורף הקרים, דאגה להאכלת

החתולים והציפורים בסביבת הגן.
תיבת קינון לירגזי ודאגה למזון ושתייה עבור כל ציפור צמאה ורעבה - בימים אלה אנו מצפים לזוג 

הירגזים שיקנן בתיבה הצבעונית שבנינו עבורם.עוקבים אחרי המאינות )הפולשות( המתארחות
בגננו. גם פולשת היא אורחת...

מסיק זיתים בגן והכנת זיתים למאכל ושמן זית לתיבול.
ימי בישול בהם אנו לומדים על חשיבות אכילת מזון בריא, לעתים קוטפים ואוכלים מירקות הגינה, 
)אזני המן,  עוגיות בריאות, פיצה, מאכלי חגים  וטעימים, כריכים מעוצבים,  מכינים סלטים בריאים 

מצות, סופגניות(. אפיית חלות בימי שישי.
ימי שישי מיוחדים - קבלת שבת, הצגה אשר השחקנים בה הם הילדים.

גינת ירק שהקמנו עם הילדים - הילדים הכינו במו ידיהם ערוגות, זרעו, שתלו, טמנו, ברכו, שרו.
גזר,  ירוק,  ראינו ברכה בעמלנו. בימי הבישול אנו אוכלים מפרי עמלנו. ברוקולי, תפוח אדמה, בצל 

חסה, צמחי תבלין. בתמונות: הגינה לפני.... והגינה כיום.
אוהבים את הטבע - שומרים על החי ועל הצומח, דואגים להם ומטפחים אותם.

עצי הגן - טיפוח עצי הגן - צפייה ומעקב במהלך השנה, היכרות מעמיקה עימם, מדידת עובי גזעם, 
ואוספים מפרחי השקד  )בתמונות: מחבקים עצים, מכינים כתרים  ט"ו בשבט.  הכנת כתרים לכבוד 

המרהיבים שנשרו על השביל, והכנת עבודות יצירה(.
ממה  גופם,  מבנה   – וחקר"  "בדיקה  בתמונה  ומכיל.  טוב  ליחס  זוכים  בגן"  "המתארחים  חיים  בעלי 
ניזונים החלזונות. למדנו, הבטנו בהם היטב. מתוך חמלה לבעל החיים וההבנה כי תנאי שבי עשויים 

לפגוע בהם - וויתרנו על צפייה בתהליך הרבייה ושחררנו אותם לטבע.
אנו ממתינים ללבלוב עצי התות כדי להוציא את ביצי טוואי המשי מהקרור ולהתחיל בגידול )האכלת( 

הזחלים, ולמידת הגלגול המלא. לא ניתן להישאר אדישים לתהליך.


