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      *התוכנית נתונה לשינוי לפי שיקול דעת הצוות בגן.   

 בהתאם לתכנית החודשית  לכל ילד תינתן **חוברת חודשית אישית 

 חמישי  רביעי שלישי  שני ראשון

 5.4   6.4 7.4 8.4 

"איך    -מפגש שיר  * 
יודעים שבא אביב".  
השמעת השיר ודיון  

 על השיר.  
 

ציור חופשי    –*יצירה  
 של פריחה וטבע. 

   - מפגש בחצר*
 איזה טבע נפלא  

 
 
 
יוצרים  –יצירה * 

מהטבע. עלים, ענפים, 
 אבנים, חול. 

דיון על    -מפגש *
מאפייני האביב והכנת  

 משותף   קולאז' אביבי 

 
 

 * יצירה חופשית 

חקר בעלי    -מפגש *
בינגו  : החיים באביב

  -משחק חצר , מינים
 גשש בלש 

 
 * יצירה חופשית 

11.4 12.4 13.4 14.4 15.4 

  –פתיחהמפגש *
סמלי מדינת  

דגל,   – ישראל 
 סמל, המנון ועוד 

 
 
 
 

*יצירה דגל ישראל  
מחומרים  –בפסיפס 

שונים בצבעי כחול  
 לבן 

שירי יום  מפגש *
 העצמאות  

 
 
 
 
 
 

* יצירה סמל המדינה  
  -מנורה עם ענפי זית  

קימוטי נייר /  
 פלסטלינה 

ספר   –סיפור מפגש *
החודש בנושא  
 - עצמאות ודיון   

מאת   כמעט גדול )צ( 
   ריצ'רד טוריי

  סימן שאני גדול)ב( 
 מאת יהודה אטלס 

 
*יצירה "השכונה שלי"  

ציור / הדבקת תמונות   –
 ועוד

יום הזיכרון לחללי  
   –מערכות ישראל 

 אין צהרון 

 יום העצמאות  
   –למדינת ישראל 

 יום שבתון

18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 

מאכלים  מפגש *
  –ישראלים

פתיתים, שקדי  
 מרק, במבה, ביסלי  

 
* יצירה המאכל  

יצירה   –האהוב עלי 
 בפלסטלינה 

המצאות  מפגש  *
וויז,   –ישראליות 

מל"ט, דוד שמש ,  
 ועוד  

 
* יצירה ההמצאה שלי  

ציור/הדבקה/ בניה   –
 מגרוטאות וכולי

עצמאות  מפגש *
 אישית  

 
 
 

 * יצירה יונת השלום 

משחקי תנועה  מפגש *
מסלול הדגל,   –

הפעלה עם סרטים  
 כחול לבן  

 
 * יצירה חופשית 

משחק בשפה  מפגש   *
 העברית  

 
 
 

  –* יצירה השם שלי  
דיבקיות / מיחוי 

 פלסטלינה 

25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 

פתיחה ל"ג  מפגש *
סיפור   – בעומר 

בר  החג והשיר 
לוין  מאת    כוכבא

   סיקיפנ 
 

ציור    –*יצירה אריה  
באמצעות מזלג  

בגואש בצבעי  
 הרעמה 

מנהגי ל"ג  מפגש *
מדורות,   –  בעומר

חץ וקשת, חאלקה  
 ועוד  

 
 

 * יצירה חופשית 
 

בנושא  מפגש *
צבעים   –"מדורה"

חמים וקרים, תועלת  
 האש ועוד 

 
 

  – *יצירה "מדורה" 
גואש / צבעי ידיים/  

   פלסטלינה  

טלפון   – משחק מפגש *
 שבור, קליעה למטרה  

 
 
 
 

* יצירה טלפון / מכשיר  
 קשר 

שירים וסיכום  מפגש *
   ל"ג בעומר

 
 
 
 

 * יצירה חופשית 


