
"חלומותעולם קסום של " כרטיס ביקור

,נועה לנדמן

גן שקד
מחוז תל  , רמת השרון5-6גילאי 

אביב
אתי ענבר–מפקחת 

דליה יואל  –מנהלת מחלקת גנים 

רצון

:הקמת גן יוזם ניסוי 

קידום אקלים מיטבי 

באמצעות תהליך 

הגשמת משאלות



בניית מרחב התנסותי במבנה הגן במטרה שהילדים יפתחו אבחנה  
:חושית באמצעות ההתנסות עם חומרים מעודדי צמיחה אישית

הטמעת ערכי למידה משמעותית

זימון תהליכי עבודה ארוכי טווח

פיתוח חשיבה טכנולוגית של

21-הלומד במאה ה

ארגון סביבה המאפשרת תחושת  

מסוגלות והצלחה

יצירת קשרי גומלין של הפרט עם הקבוצה  

והקהילה



נבחרו קריטריונים להפיכת  מרחב   

הגן למזמן למידה על בסיס רגשי אישי

תחושתי במבנה ובחצר הגן על ידי 

:הילדים והצוות

במרחב הגן. 1

אפשרות להתנסות בכל מקום ובמגוון. 2

רחב של חומרים

מקומות אינטימיים ומקומות בעלי  . 3

.מרחב לתנועה חופשית

מגוון של מרחבי למידה. 4

לאחר שבוע של דיונים  

,סוערים בגן והצבעה מכריעה

בחרנו לשרטט את המרכז  

:ולהקימו על פי התכנוןהראשון



תכנון פינת משאלות בחצר  

כאן חולמים חלומות-שלט : שחף

נאסוף דברים מהטבע ונתלה מובייל: דפנה

מסלול מאצטרובלים ומקלות: זיו

פרפרים עם חרוזים: אלכס

מגדיר חלומות: אלי

פינת שירים: אמה

כוכב  "כוכב אחד גדול למעלה ולכתוב עליו : סתיו

"אחד לבד מעז

לנקות שם: דפנה

פינה ליצירת חלומות: שחף

ספר שירים: אמה

כל אחד יכתוב מה הוא רוצה לחלום: ליבי

מכונה להגשמת חלומות: שחף

נבנה בית של פרפרים: אמה

השמות שלנו–נעשה שלט : אמה

מתרשמים ולומדים מהתכנית של שיפוץ הגן  •
...וממתכננה





מגדיר  

חלומות

באר 

משאלות

כותל

המשאלות



:מסוגלות להביע רגשות ותחושת מסוגלות

...מה ארצה להיות כשאגדל–ערך המשאלה ופיתוח מוטיווציה, למדנו על ערך התעוזה



מהו  -ח"מהשפהפסיכולוגית . בגן למדנו בעזרת גלי

?חלום

,  חלומות בשינה)? אילו חלומות אנו חולמים ומתי

,  חלומות דמיוניים

חלומות בעקבות ועל  , חלומות בעקבות אירועים

,דמויות מן החיים

,  חלומות בעקבות ספרים ודמויות מתוך ספרים

-שאיפות

.חלומות בהקיץ ועוד, דברים שרוצים שיתגשמו

,  מפתח לחלום, הצבעים בחלום, מגרש חלומות

חלום מפחיד... ציפור שתעוף עם החלום ל





מערכת  , למדנו על הכוכבים–חלומות בחלל 

כדור הארץ ואף הכנו חללית בעזרת  , השמש

.הסטודנטיות בגן

מה הופתענו לגלות

בוקר אחד את אבא

של זיו מגיע לגן 

...עם חולצה זו

חללמזחלתחללית

מערכת  

השמש  

בחדר 

החלומות

-טלסקופ

כנפי אסטרונאוט כובע עם מכשיר קשר



מזהה בעיות: הרובוט הראשון שלנו

מצפה כוכבים בגן

לומדים להתבונן בקלידוסקופ

שיעבור בין בתי הילדים כדי 

שיוכלו לצפות בכוכבים בלילה







משרטטת עם חוגה שיצרה בעצמה ואריאל עם חוגת ענק, עמית הגרפיקאית עם עפרון באוזן



מכונה מגשימה חלומות

דגם בעזרת שימוש של

כלי מדידה
אבא של עלמה מלמד אותנו כיצד להסביר  

לאנשי מקצוע איך לבנות לנו מכונה

דגם ראשוני

עיצוב פתח למכונה–בניית דגם 



בניית המכונה בעזרת הדגם של הילדים

שלנו שמתכננים ומשרטטיםהאבאיםעם 

...ומשתפים פעולה





ביקשו הילדים כי נמשיך את דרכו של  , בראיה אקולוגית קהילתית (. אורבך)' מתקן החלומות'

(  עם רותם שלנו שאמצה אותנו מתחילת השנה.)בתרומה לשכנים הקשישיםאורבך

אצלן ואצלנו–רותם      השכנות שלנו 

–על נושא החלום אינטרדיסיפלינאריתהתבוננות 
,(בלייךוויליאם )'חלום יעקב'–באמנות :לדוגמא





ההורים מגשימים  –משימה משפחתית 

.לילדים את חלומותיהם ומתעדים זאת

.התיעוד מוצג בפרזנטציה של הילד בגן



רציתי שתדע

עוזי חיטמן

עוזי חיטמן:מילים ולחן

רציתי שתדע, אלוהים שלי

חלום שחלמתי בלילה במיטה

ובחלום ראיתי מלאך

משמיים בא אלי ואמר לי כך

עברתי נדודים, באתי משמיים

לשאת ברכת שלום לכל הילדים

לשאת ברכת שלום לכל הילדים

רציתי שתדע, אלוהים שלי

שהחלום הזה נשאר לי כחידה

רציתי שתדע, אלוהים שלי

על החלום שלי רציתי שתדע

רק רציתי שתדע, אלוהים שלי

של אריאל אמא

מלמדת אותנו 

לשיר ולנגן

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1



