תוכנית פדגוגית לחודש יוני תשפ"א בגני יול"א
שלישי

רביעי

חמישי

ראשון

שני

*מפגש "סימני ראשית הקיץ".
פעילות בחצר וחיפוש
הסימנים בטבע .

*מפגש שיר – "מה יש בקיץ"
ושיחה פירות קיץ ומבשרי הקיץ

*מפגש – ההבדלים בין בגדי
חורף לבגדי קיץ

*יצירה – הדבקת עלים יבשים

* יצירה – קיפולי נייר " אבטיח"

*יצירה – הכנת "כובעים לקיץ"

*מפגש – כללי חכ"ם בשמ"ש

*מפגש סיפור "השמש נותנת
מכות "

*מפגש –מקומות בילוי
בקיץ -ים ,בריכה ,אתרים
בארץ או בחו"ל

*מפגש משחק –
"מי /ומה אני?" מאכלים
וחפצים השייכים לקיץ
ולחורף

*מפגש "השמש" –
תועלת וסכנה

*יצירה  -הכנת "כובעים "

* יצירה משותפת " -אתר
קיץ"

* יצירה – "גלידות"
מקונוסים ונייר צבעוני .

*יצירה "שמש" קבוצתית-
מחומרים שונים

* יצירה – הכנת "שימשיה"

*מפגש –
"מדרש תמונה" -חכם
בשמש

*מפגש– שירי קיץ "למה
כובע "?  +משחק שיר
בתנועה "לכובע שלי 3
פינות".

*מפגש נושא–
"בטיחות בשכונה"

*מפגש –מדרש תמונה
"בטיחות שכונה" שיחה על
הסכנות ברחוב  +שיר "הכדור"

*מפגש – "בטיחות בדרך
ובכביש" כללי הזהירות
בדרכים ,הכרות עם רמזורים
ותמרורים באמצעות משחק.

* יצירה – ציור חופשי
"קיץ".

* יצירה – הכנת "משקפי
שמש"

*פעילות קבוצתית
בניית "שכונה" מציוד בגן .

*חוברת עבודה אישית-
"בטיחות בשכונה"

*יצירה חופשית

*מפגש –
"בטיחות בגן השעשועים"

*מפגש– שיר "אל תתבייש
לבקש"  /רינה שליין +
תגמים בנושא " -זהירות
בכביש"

*מפגש נושא– "כללי זהירות
לרחצה בים ובבריכה" .מדרש
תמונה

*מפגש – תפקידי המציל,
משמעות הדגלים בים +
"משחק הדגלים "

*מפגש – שירי קיץ
שיר – "אבי לימד אותי
לשחות" /שרית וויס  +משחק
"ים יבשה"

*הכנת מגרש משחקים
דמיוני מהציוד בגן

* יצירה – הכנת "בינגו "
בנושא "זהירות בכביש"

*יצירה – הכנת "גלידות"
מחומרים שונים

* יצירה – הכנת דגלי ההצלה
בים.

*יצירה – הכנת קרטיב "רמזור"
מניר

מפגש –
טיולי קיץ  ,זהירות בטיול
קיץ

מפגש– חידון סיכום –
"נושא הקיץ וכללי זהירות
בקיץ" .חלוקת מדליות "חכם
בשמש"

סיכום שנת הלימודים

סיכום שנת הלימודים

* יצירה – "דגים"
מחומרים שונים

*יצירת "ים או בריכה"
מבריסטול גדול

*התוכנית נתונה לשינוי לפי שיקול דעת הצוות בגן.
**חוברת חודשית אישית תינתן לכל ילד בהתאם לתכנית החודשית.

